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De Dominicaanse Orde 
nodigt u van harte uit 

voor de feestelijke 
opening van het   
8ste eeuwfeest.  

De organisatie ligt in 
handen van de 
Dominicaanse 

Lekengemeenschap 
Nederland (DLN). 

 

JUBILEUMLOCATIE 
 
Het openingsfeest is in de  
 
Dominicuskerk,  
Palestrinastraat 1,  
3533 EH Utrecht.  
 
De Dominicusparochie heeft in de wijk 
Oog-in-Al als zelfstandige parochie 
bestaan tot eind 2010. Vanaf 1 januari 
2011 maakt de voormalige 
Dominicusparochie met vijf andere 
Utrechtse stadsparochies deel uit van 
de nieuwe Sint Ludgerusparochie. 

 

CONTACT 
 
DLN 
Telefoon: 030-2949916  
E-mail: secretariaat@lekendominicanen.nl  
www.lekendominicanen.nl 
www.dominicanen.nl 

 

BEREIKBAARHEID: 
Met openbaar vervoer:  
Vanaf station Utrecht-Centraal lopen naar de 
bussen aan de Jaarbeurszijde. Neem daar 
bus 25 naar bedrijventerrein Cartesiusweg. 
Stap uit bij de halte Everhard Meijsterlaan. 
Loop hierna de Everhard Meijsterlaan in en 
neem de eerste straat rechts (Händelstraat). 
U ziet even verderop de kerk rechts liggen.  
De dienstregeling van de stadsbussen vindt 
u op de site www.u-ov.info. 
Per auto: 
Vanaf de A2 neemt u afslag 8, Centrum.  
Vervolg de weg tot voorbij de brug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Neem de afslag 
rechts en blijf op de linker rijstrook naast de 
fly-over. Bij de stoplichten gaat U links af. 
Volg deze laan voorbij het hotel en de  
bloemenkiosk. Ga hier rechtsaf de Händel-
straat in. U rijdt de Händelstraat door voorbij 
het Beethovenplein. Na de Dominicusschool 
ziet u links de Palestrinastraat met de  
pastorie en de kerk. U kunt in de wijk Oog in 
Al kosteloos parkeren.  
Voor actuele informatie over verkeershinder 
in Utrecht en alternatieve routes kunt u kijken 
op de site www.utrechtbereikbaar.nl.  

http://www.u-ov.info


 
VERKENNINGEN 
 
RUMOER VAN HET NIEUWE  
 

Aanzetten voor de kerk van de komen-
de acht eeuwen  
Het past niet bij de dominicaanse beweging 
om òm te kijken. Het is immers haar missie om 
Gods toekomst te preken. Maar waar krijgt 
deze toekomst vorm? Waar worden nieuwe 
vormen gevonden en uitgeprobeerd die Gods 
betrokkenheid bij mensen aan het licht bren-
gen? Op het eerste gezicht lijkt de kerk in Ne-
derland in een situatie te verkeren van afbraak 
en verval. Paus Franciscus moedigt in Evange-
li Gaudium gelovigen aan het evangelie op-
nieuw als een Blijde Boodschap te zien en 
daarvan te getuigen. Dat geeft het nodige ru-
moer en 'iemand zou zelfs kunnen zeggen: het 
richt een zooitje aan’, aldus de paus. Waar 
vinden we vandaag de dag dit hoopvolle 
‘zooitje’, en hoe houden we onze blik gericht 
op waar het om gaat? 

 
PROGRAMMA 
 
10.00-10.30 Inloop met koffie en thee  
 
10.30-10.40 Openingswoord van de  
  dagvoorzitter Sipke Draisma  
 
10.40-11.05 Een verkenning: prof. dr. Erik  
  Borgman.  
  Gemeenschap van  
  Gemeenschappen:  
  Verbonden in de verbrokkeling. 
   
11.05-11.20 Intermezzo met muziek en poëzie  
 
11.20-11.45 Een verkenning: prof. dr. Jozef  
  Wissink.  
  Reflecties rond rumoer en  
  vernieuwing. 
 
11.45-11.55 Intermezzo met muziek en poëzie  
 
11.55-12.45 Gesprek met inleiders en  
  aanwezigen  
 
12.45-14.00 Feestelijke lunch met muziek van 
  The Pianoplayer  
 
14.00-14.40 Leden van de DLN aan het woord  
 
15.00-15-20 Koffie/theepauze 
 
15.20-16.00 Afsluitende vesperviering 

 
LUNCH 
 
De DLN biedt u een feestelijke lunch aan. 
Wilt u zich vóór 25 oktober opgeven bij 
secretariaat@lekendominicanen.nl  


