Hart van de stad
Utrecht
Beleidskader Domkerk 2022 - 2026

Voorwoord
In het hart van Utrecht vind je de eeuwenoude Domkerk.
Al van grote afstand kun je het gebouw boven de stad zien
uitrijzen. De Domkerk vormt samen met de Domtoren een
ware blikvanger van de stad Utrecht. Mensen van over de hele
wereld weten de weg te vinden naar de unieke gotische kerk.
Wij zijn er dankbaar voor op deze bijzondere plek kerk te zijn.
De Domkerk is het huis van een levendige kerkgemeente.
Wij hebben in de voorbije periode intensief gesproken over
de komende jaren. Het werken aan een nieuw beleidskader
genereerde op allerlei plekken in en om de Domkerk betrokkenheid. We spraken met gemeenteleden, vrijwilligers, uitvoerende krachten en nog vele anderen. Dit leverde een palet aan
dromen en vergezichten op, naast allerlei praktisch toepasbare
ideeën. Maar vooral zorgde het voor veel nieuw elan en liefde
voor de Domkerk. Want hoe verschillend onze betrokkenheid
ook is: samen zijn we de mensen van de Domkerk.
Op het Domplein begon eeuwen geleden een nieuwe fase met
de komst van Willibrord. Het christelijke geloof verspreidde
zich in Nederland, om er tot in de 21e eeuw geloofd en
gevierd te worden. Wij staan in de Domkerk in de breedte en
diepte van deze geloofstraditie en geven er dagelijks vorm aan.
Het stemt mij dankbaar dit met zoveel mensen te doen. Er zijn
dagelijkse vele vrijwilligers actief in de Domkerk, en de kerk
kan zo open zijn voor iedereen.
In 2020 en 2021 hebben we door de coronapandemie ervaren
dat deze openstelling niet vanzelf spreekt. De kerk was geregeld slechts op een ‘kier’ open. We hebben deze moeilijke
periode gebruikt om over de toekomst na te denken.
Het resultaat vindt u hier, in dit beleidskader 2022 - 2026.
Ik nodig u graag uit het te lezen, maar meer nog: om er uw
steentje aan bij te dragen. Want hoe meer mensen meedoen:
hoe meer de Domkerk het hart van Utrecht kan zijn.
Graag tot ziens!
ds. Willem Roskam
predikant van het Citypastoraat Domkerk

Inleiding

Een toekomst die groter is
dan het verleden
Al vele eeuwenlang bevindt de Domkerk zich in het hart van Utrecht. Op
en rond het huidige Domplein liggen
de wortels van de christelijke missie
in Nederland. De kerk heeft er sinds
de komst van Willibrord in de zevende
eeuw onafgebroken haar plek gehad.
De gotische Domkerk (vanaf 1254) is
een eeuwenoud getuigenis van deze
christelijke aanwezigheid in Utrecht.
Anno 2022 zijn iedere dag mensen in de
Domkerk welkom voor diensten, contemplatie, of een bezoek aan de unieke
architectuur en cultuurhistorie. Mensen
maken in de Domkerk kennis met de
wijde ruimte van de christelijke geloofstraditie en -praktijk. Aan het begin van
de eenentwintigste eeuw weten wij ons
de erfgenamen en voortzetters van deze
geloofstraditie. Het vervult ons met
dankbaarheid dat wij op deze bijzondere
plaats wortelen in het verleden, en op
de toekomst zijn gericht.
Toch is die toekomst voor ons niet
vanzelfsprekend aanwezig. De bekende
Britse theoloog Sam Wells schreef een
boek over kerkvernieuwing met de titel
‘De toekomst is groter dan het verleden.’
Dat boek inspireerde ons bij het werken
aan dit beleidskader 2022 – 2026. Wells
legt de vinger op een cruciale plek. We
steken in de kerk veel van onze energie
in het bewaren van het verleden. En
vaak is wat we al hebben opgebouwd
de moeite van het doorgeven waard.
Maar in onze verbeelding van de toekomst schieten we als kerk nog wel eens
tekort. Denken we over de toekomst als
mogelijk nog groter en nog rijker dan
het heden of verleden? Kan er in de
toekomst iets gebeuren dat onverwacht

zegenrijker en inspirerender is dan wat
we nu al kennen? Volgens Sam Wells is
het belangrijk dat we daarvan dromen.
Iedereen mag en kan daar voluit aan
meedoen. Maar als ‘kanaries in de kolenmijn’ is het in het bijzonder goed om
in de kerk te letten op de jonge mensen.
Je ziet dat ze afhaken als de energie in
de kerk gericht is op het bewaren van
wat er al is. Pas wanneer mensen gaan
dromen van de toekomst, en hoop hebben dat het zelfs nog beter kan worden
dan het al is, willen mensen van jong
tot oud mee gaan doen.

Missie en visie

Dromen van wat nog niet is
Kerken vernieuwen als zij de droom weten te herwinnen. We hebben onszelf in
de Domkerk daarom in de loop van 2021
op allerlei manieren de vraag gesteld
waartoe we kerk zijn. Wat maakt het
voor ons onopgeefbaar de moeite waard?
Wat zou er gebeuren als wij er niet meer
zouden zijn? En: als we onze verbeelding
de vrije loop zouden laten, wat voor
Domkerk zien we dan voor ons?
Sam Wells wijst voor een antwoord
op die vragen naar het koninkrijk van
de hemel. We drukken in de kerk van
de toekomst niet onze eigen grootste
verlangens uit. De kerk is mensenwerk,
maar we worden daar ook bovenuit
getild. In ons midden leeft een droom
die groter is, omdat het de droom van
God zelf is. We zijn aangewezen op Gods
eigen verbeelding van de toekomst:
de droom van het hemelse koninkrijk.
Je kunt dat hemelse koninkrijk omschrijven als een alternatieve samenleving,
zegt Sam Wells. Zo sprak bijvoorbeeld
kerkvader Augustinus er al over. De
kerk is geroepen om een afbeelding van
de hemelse stad te zijn. Nergens in de

binnensteden van West-Europa zie je
dat beter terug dan aan de kathedrale
kerken. Zij zijn in hun architectuur volledig bedacht als een afbeelding van de
hemelse stad Jeruzalem. En dat is niet
minder waar voor de mensen deze kathedralen tijdelijk bevolken. Zij zijn als
menselijke gemeenschap geroepen om
een alternatief samenleven te zoeken.
In dat samenleven is ruimte voor hoop
tegenover angst, omarming tegenover
uitsluiting, en liefdevolle aandacht
tegenover eenzame verwaarlozing.
Het reikt je een altijd nieuwe kans aan
op een verdiept en menswaardig bestaan. Het tilt je uit boven de sores van
het leven, zoals de gewelven je vanzelf
omhoog doen kijken. En tegelijk is alles
in de kerk van Sint Maarten verbonden
met een praktische en alledaagse spiritualiteit van compassie. Onze droom is dat
wij, met en door alle gebreken heen,
een gemeenschap vormen die Gods betrokkenheid op mensen zichtbaar maakt.

Missie. De Domkerk:
hart van de stad Utrecht
De Domkerk bevindt zich al eeuwenlang
in het hart van Utrecht. Wij geloven dat
in ons kerkzijn op deze plek het hart
van God zelf klopt. Mensen van over de
hele wereld ontdekken in de Domkerk
niet alleen een schat aan architectuur en
schoonheid, maar ook de liefde van God.
In en om deze plek hangt het geheim
van Gods hart dat klopt voor mensen.
En waar het hart klopt, komt het leven
in beweging en tot bloei. En zonder
kloppend hart, wordt het leven in de
stad er minder van. Evenals een hart in
een lichaam, staan wij als Domkerk niet
op onszelf. We zijn met de gehele stad
verweven. We zijn in wel en wee van

mensen, en in groei en beweging betrokken. In ons kerkzijn hopen we bij te
dragen aan het samenleven in Utrecht.
We delen in de creativiteit en de
mogelijkheden die de stad biedt. En we
zoeken verbindingen met anderen, om te
geven en te ontvangen in de ontmoeting.
We willen leren van wie anders in het
leven staat, en door hen komen tot een
veelkleuriger verstaan van God. Een hart
brengt leven in het lichaam, om er zelf
door gedragen te worden. Het is onze
missie dat de Domkerk voor mensen in
Utrecht en ver daar buiten een levendige
kerk is om in het hart te sluiten.

Visie. [visioen]
Een belangrijk deel van wat wij doen als
kerk bestaat uit dromen. Wij weigeren
de werkelijkheid te nemen voor wat ze
is. We berusten niet in wat we niet zien
veranderen. De verrijzenis van Christus
uit de dood geeft ons de moed en de
vreugde om altijd op zoek te gaan naar
een andere weg, en een andere verbeelding. Dat betekent het voor ons om
visionair zijn, dat is: toekomst te zien.
We zijn er niet op uit om onszelf te
bestendigen. Wat we doen, is gericht op
wat groter is dan wij zelf. Wij zijn deel
van Gods plan voor de toekomst van
mensen. Wij weten ons geroepen om
daar in de Domkerk op allerlei manieren vorm aan te geven. In het hart van
Utrecht brengen wij mensen en middelen samen om de stad een dienst te
bewijzen. Een hardloper traint voor de
marathon. Wij oefenen ons in het hart
van Utrecht zodat het fit is en tot zegen
kan zijn voor de stad. We investeren
daarom in de komende jaren in de volgende vier (aan Samuel Wells ontleende)
kernaspecten van ons kerkzijn.

De Domkerk:
hart van de stad
Utrecht

Een
hoopvolle
gemeenschap
Niemand leeft voor zichzelf…

De Domkerk is niet alleen een iconisch
gebouw in het hart van Utrecht. We
vormen in het hart van de stad ook een
gemeenschap van mensen. Het Citypastoraat Domkerk vierde in 2020 haar
vijftigjarig bestaan: een mijlpaal na veel
mooie jaren. Het jubileumjaar was tegelijk een crisisjaar. In de coronapandemie
gingen de deuren op een kier, en zelfs
voor even helemaal dicht. Niet eerder
waren alle betrokkenen bij de Domkerk
gedwongen om zo op onderlinge afstand
te verkeren. Het heeft voor ons zichtbaar
gemaakt hoe wezenlijk en hoe kwetsbaar de gemeenschap met mensen is.
We investeren daarom de komende jaren
verder in de samenhang en de kwaliteit
van deze gemeenschap. Want de ervaring van gemeenschap geeft mensen
hoop. En hoop brengt mensen bijeen.
We zijn daarin niet op onszelf gericht,
maar op wat dienstbaar is aan de ander.
In de Domkerk vinden we de verbinding van mensen met elkaar belangrijk.
Werkelijke aandacht voor de mens is
kostbaar, en hoort in de kerk thuis. Veel
betrokkenen merken op dat de samenhang en de verbinding in onze gemeenschap soms ‘zoek’ is. We werken er de
komende jaren aan om barrières weg te
nemen tussen delen van de Domkerk.
Er is één brede kathedrale familie,
met veel verschillende soorten betrokkenheid. Vrijwilligers in dienst van de
dagelijkse openstelling, betrokkenen bij
de muziek, jonge en oudere gemeenteleden, en een ruime kring van vrienden
vormen een brede en inclusieve gemeenschap. Elke vorm van betrokkenheid
kent zijn eigen kwaliteit en unieke inbreng. We waarderen de verschillen, en
werken aan de samenhang. We zoeken
naar passende vormen om aandacht te
hebben voor het verhaal van mensen

die ons bezoeken. En we vinden het
belangrijk de mens te kennen achter de
vrijwilliger. We zoeken naar passende en
nieuwe vormen van ontmoeting. Werken
aan een versterkte gemeenschap kan
op veel manieren in de Domkerk vorm
krijgen. We zien een aantal middelen
en manieren die in het bijzonder bij ons
passen. Daarin investeren we verder.
1. Meelevende betrokkenheid
In de Domkerk zijn we betrokken bij
individuele en collectieve momenten van
vreugde en verdriet. Mensen vieren in
de Domkerk hun huwelijk. We dopen,
en doen belijdenis van het geloof. We
nemen afscheid van dierbaren. Bij ziekte
en verlies zijn we betrokken op elkaar.
Want wij geloven en vieren, zoals de
apostel Paulus zegt, dat ‘niemand leeft
voor zichzelf’ (Rom. 14:7-8). Een bijzondere vorm van pastoraat verlenen we in
de Night of Light. We verwelkomen dan
mensen om in de Domkerk hun kaarsje
te plaatsen en eventueel hun verhaal te
doen of gezegend te worden. Met het oog
op het betrokken meeleven en het pastoraat versterken we de volgende dingen.
• We missen een organisatie en werkwijze van het (pastorale) meeleven,
die voor betrokkenen helderheid geeft.
Er is veel onderlinge betrokkenheid,
maar het komt toch geregeld voor dat
de verbinding gemist wordt. Pastorale
vragen en behoeften verdwijnen nog
wel eens ten onrechte uit beeld. We
versterken daarom de helderheid en
draagkracht van de pastorale werkwijze en organisatie.
• We verlagen, waar dat mogelijk en
gepast is, de informatieve drempels
om met elkaar mee te leven. Als je
beter op de hoogte bent van wat er

bij een ander speelt, kun je er immers
beter bij betrokken zijn.
• We ontwikkelen de middelen en begeleiding bij bijzondere levensmomenten.
We denken aan gerichte (doelgroeps)
bijeenkomsten rondom geboorte en
doop, (af)studeren, huwelijk, ziekte,
verlieservaringen, overlijden.
2. Verdieping en geloofsleren
We vormen in de Domkerk een gemeenschap van leren en verdiepen.
We spreken elkaar rondom thema’s die
ons bezighouden, en/of zaken die aan de
orde zijn in het christelijke geloof en de
actualiteit. Dit doen we deels in de diensten, maar daarnaast in de ontmoeting
van gespreksgroep en verdiepingskring.
We ontmoeten elkaar dan ‘in de diepte’,
en dit ervaren velen als waardevol. Er
zijn enkele gespreksgroepen actief, soms
al jarenlang. Daarnaast krijgt in de
Domkerk een afwisselend programma
van verdiepende activiteiten vorm.
Met het oog hierop versterken we
de volgende zaken.
• Het huidige aanbod aan gespreksgroepen en lerende activiteiten voorziet
al in een mooie behoefte. Maar is er
daarnaast behoefte aan een aanbod
voor doelgroepen die nu nog niet
(voldoende) aan bod komen. We ontwikkelen, als deel van het Domkerkbrede programma, het aanbod voor de
lerende gemeente en overige geïnteresseerden.
• We schenken bijzondere aandacht aan
de vorming en het geloofsleren van
kinderen, tieners, en jongvolwassenen
/ studenten. In een vormende periode
van hun leven helpen we hen in de
Domkerk op weg om te groeien ‘in
de diepte’ van het leven.

3. Ontmoeting
Gemeenschap heeft ‘dragende’ activiteiten en mensen nodig. Te denken
valt hierbij aan het samenwerken met
collega-vrijwilligers in de Open Dom,
het koffiegesprek na de zondagse dienst,
of bijvoorbeeld de samenwerking in een
werkgroep. We bevorderen in de komende jaren dat de onderlinge ontmoeting
in de Domkerk verder vorm krijgt.
• We faciliteren middels (doordeweekse)
koffieontmoetingen of vrijwilligersmomenten dat mensen elkaar ontmoeten.
• Maaltijden zijn een veelgenoemde
mogelijkheid om elkaar beter te leren
kennen. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de eenvoudige gedeelde maaltijden
in de vastentijd. Een doordeweekse
lunch in het DomCafé of de maaltijd
bij iemand thuis bieden veel kansen
voor ontmoetingen. We stimuleren
de mogelijkheden om met elkaar de
maaltijd te delen.
• Feestdagen bieden een bijzondere kans
voor ontmoeting, in het bijzonder voor
de kring van kinderen. We hebben in
de viering van onze feesten nadrukkelijk oog voor het aandeel en de betrokkenheid van kinderen en tieners. We
werken daarvoor verder aan passende
vormen van (feest) vieren.
• We ontwikkelen een passende vorm
(vormen) om nieuwkomers met
de Domkerk en de mensen van
de Dom vertrouwd te maken.
4. Vierende gemeenschap
We ervaren en vieren in de Domkerk
veel gemeenschap in en door de liturgie
en de kerkmuziek. De liturgie is oecumenisch-protestants. Op zondag wordt
dat zichtbaar in de diensten van Schrift
en Tafel, doordeweeks in de

getijdengebeden. Kerkmuziek speelt een
belangrijke rol. De kerkmuziek kent een
rijk scala aan betekenissen en functies.
We putten uit een lange traditie. Muziek
heeft het vermogen om het hemelse visioen te vatten, maar kent ook mysterie,
menselijke emotie en kritische tegenspraak. De breedte van het bestaan is
erin vervat. De Domkerk is een plek om
van muziek te genieten, en er zelf aan
mee te doen. We bieden daarom, in verbinding met het liturgische jaar, iedere
zaterdag muziek aan de stad Utrecht.
Deze Zaterdagmiddagmuziek is duidelijk
met onze traditie en praktijk verbonden.
Op zondagen en in de overige momenten van vieren, is de muziek op maat
gekozen bij het liturgische jaar en de
gelegenheid van de dag. In de komende
jaren versterken we de inbedding en
organisatie van de kerkmuziek op
de volgende manieren.

• We versterken de financiële continuïteit en draagkracht (professioneel/
vrijwillig) van de kerkmuzikale organisatie, zodat we ook op termijn de concerten en muzikale praktijk kunnen
voortzetten.
• We vinden het belangrijk om de onderlinge samenhang en interactie van
de verschillende muzikale momenten
te bevorderen. Waar mogelijk zoeken
we naar de dwarsverbanden tussen de
programmering op zaterdag, zondag,
en bijvoorbeeld de vespers.
• We investeren in (nieuwe) manieren
om mensen vertrouwd te maken met
de liturgische praktijk van de Domkerk. Dit doen we in samenhang met
de doelstelling ‘leren en verdiepen’.
In oefenmomenten, tekstuele en audiovisuele toelichtingen en middelen,
zorgen we voor overdracht van kennis
en ervaring, en voor inwijding in
de praktijk.
• We programmeren op nu nog onbenutte doordeweekse momenten (korte)
kerkmuzikale bijdragen.
• We werken verder aan een programma
van Choral Evensongs in de Domkerk,
waar mogelijk in samenwerking met
andere Utrechtse kerken.
• De werkgroep Liturgie en Kerkmuziek
levert ten behoeve van de kerkenraad
en het overleg van predikant, cantor
en organist met enige regelmaat
gevraagd en ongevraagd advies.

Cultuur
die
het hart
raakt
Een huis van verhalen en dromen

De Domkerk is een kunstwerk. We
ervaren de schoonheid van eeuwen die
ons verwijst naar wat ons te boven gaat.
Cultuur helpt ons in al haar vormen
om te verwijzen naar de geheimen van
God en het leven op aarde. We zijn in
de Domkerk gezegend met muzikale en
artistieke kwaliteiten. Op uiteenlopende
momenten komen mensen hiermee in
aanraking. De tentoongestelde kunst
daagt uit tot verbeelding, dromen en
reflectie. Daarnaast bieden wij de talloze bezoekers de mogelijkheid van een
rondleiding, om meer te weten te komen
over de architectuur en geschiedenis
van de Domkerk.
Het is onze ambitie om een gevarieerd
en hoogwaardig cultureel aanbod in het
hart van de stad Utrecht te bieden. We
streven daarin kwaliteit, diversiteit en
vernieuwing na. We werken aan een financieel duurzaam programma, zodat er
ruimte blijft om in mensen en middelen
te investeren. We zoeken de mogelijkheden op om het programma uit te breiden
met mensen en groepen die nu nog
onvoldoende zichtbaar zijn in de Domkerk. Hierbij denken we aan muzikale,
literaire en zingevende bijdragen die
onze verbeelding van een alternatieve
samenleving verder verrijken. Daarnaast
werken we actief aan de kruisbestuiving
van liturgie, cultuur en gemeenschap.
In de komende beleidsperiode stellen we
ons ten doel te investeren in de volgende
middelen en manieren van werken.
1. Samenhang, presentatie en
zichtbaarheid van het aanbod
Er gebeurt veel moois en interessants
op cultureel vlak in de Domkerk. Niet
alleen uit ons eigen aanbod, maar daarnaast in de vele verhuren. We hoeven

niet alles zelf te organiseren, want de
Domkerk nodigt anderen uit om een
hoogwaardig aanbod te realiseren. Denk
bijvoorbeeld aan het Festival Oude
Muziek en andere concerten. We zien
vanuit verschillende onderdelen van
de programmering dat de samenhang
en kruisbestuiving nog kan groeien.
Een samenhangend Domkerk-breed
programma, dat aantrekkelijk gepresenteerd en gecommuniceerd kan worden,
ontbreekt. Hierdoor missen we kansen
om de handen verder ineen te slaan.
We werken in de komende jaren aan
de volgende doelen.
• We werken aan een Domkerk-breed
(cultureel) programma, dat de verschillende eigen en externe onderdelen
in samenhang brengt. Hiervoor maken
we een programmaraad verantwoordelijk.
• We publiceren dit programma op
regelmatige basis voor interne en
externe doelgroepen.
• We verkennen de mogelijkheden
van samenwerking met de Utrechtse
culturele partners, in het bijzonder op
het Domplein, en brengen die in kaart.
• We werken aan de kruisbestuiving van
onderdelen, door bijvoorbeeld in de
liturgie terug te laten keren wat in
kunst of muziek op een andere plek/
moment aan de orde is, en waar
mogelijk vice versa.
2. Inhoud en vorm
De Domkerk is een van de belangrijkste gotische kerken in Nederland en in
West-Europa, en is nadrukkelijk onderdeel van de christelijke traditie. In ons
culturele aanbod zoeken we steeds naar
de actieve betrekking op de christelijke

geloofstraditie en -praktijk. Cultuur
heeft in die zin in de Domkerk te maken
met vertellen en zichtbaar maken van
wie we zijn, en waar we ‘vandaan komen’. De vormen die we kiezen, hangen
samen met de christelijke geloofstraditie.
Het mag daarbij wel ‘schuren’, maar
niet ‘scheuren’, zoals één van de betrokkenen opmerkte. Met het oog hierop:
• Rondleidingen zijn een belangrijke
manier om mensen te informeren over
vorm en inhoud van de Domkerk.
Dat vraagt steeds om enthousiaste
en gekwalificeerde (goed opgeleide)
gidsen. We ontwikkelen hiervoor
passende vormen van opleiding en
enthousiasmerende bijscholing.
• We investeren de komende beleidsperiode verder in passende audiovisuele middelen om het ‘verhaal’ van de
Domkerk beter te vertellen en zichtbaar te maken.
• De aantrekkingskracht van de kerk
heeft te winnen bij een opgeruimde inrichting. We waken er dus gezamenlijk
voor dat de ruimte ‘verrommelt’.
• We maken met eigentijdse bewegwijzering/communicatie mensen in de
ruimte vertrouwd.
• We zoeken de samenhang van cultuur met compassie (zie verder in dit
beleidskader), door in het culturele
aanbod ruimte te maken voor de nood
van mensen, de stad, en de wereld.
Kunst of muziek met een geëngageerd
en/of diaconaal karakter verdient in
de kerk van St. Maarten van tijd tot
tijd de aandacht.

Compassie
uit het hart
Delen in Maartens mantel

De Domkerk is gewijd aan St. Maarten.
Dagelijks is de kerk een ontmoetingsplek (‘magneet’) voor veel mensen van
verschillende achtergronden, van over
de gehele wereld. Onze bezoekers en
gasten waarderen die gastvrijheid. De
kerk biedt mensen troost en geloof,
een ruimer perspectief, momenten
van schoonheid en ontroering. Soms is
‘eenvoudige gastvrijheid’ voldoende.
Maar we zien geregeld dat het ondanks
de geopende deuren niet altijd komt tot
een verdere ontmoeting, waar daar wel
behoefte aan is. Soms moeten mensen
eerst veel ‘drempels’ over voordat ze
iemand vinden die voor hen klaarstaat
of die kan verder helpen. Iemand steekt
bijvoorbeeld, overduidelijk in staat
van verwaarlozing, een kaarsje aan en
vraagt om geld bij de balie. Of iemand
vertelt bij de koffie in het DomCafé hoe
eenzaam ze is. Iemand anders heeft al
dagenlang geen gezonde maaltijd meer
gehad – maar zien wij die nood? Mensen
die om hulp of (geestelijke) bijstand verlegen zijn, dwalen nog wel eens onbeholpen en ongeholpen weer naar buiten.
We verlagen deze drempels graag. Vanuit
het hart van de stad weten we immers
verbonden met de randen van het leven,
en wie zich daar soms tegen wil en dank
bevindt. Compassie toont haar mooiste
gezicht als wij ‘samen zijn’ met wie
het minder heeft getroffen. Maar het is
goed mogelijk dat deze mensen zich nu
geregeld buiten ons blikveld en bereik
bevinden. In de geest van onze schutspatroon Sint Maarten geven we daarom de
komende jaren onze diaconale presentie
verder vorm.
Er gebeurt in Utrecht veel in het sociale domein, door kerkelijke en nietkerkelijke stichtingen, organisaties en
mensen. In de Domkerk zijn we met

dat werk verbonden door middel van
onze diaconie. We zijn bijvoorbeeld
goed vertrouwd met het straatpastoraat,
dat we al jaren plaats bieden. Maar het
ontvangen van veel gasten heeft ook een
sanitaire kant. De dagelijkse schoonmaak in onze kerk gebeurt door een
sociaal project van het Leger des Heils.
We ontvangen de jaarlijks honderdduizenden gasten niet alleen in de gotische
kerkruimte, maar ook in het DomCafé
en de DomShop. Bezoekers waarderen
het DomCafé om de mooie ligging, de
vriendelijke bediening en de vriendelijke
prijzen. Het DomCafé is voor ons een
belangrijke plek om mensen te ontmoeten en aan onze gastvrijheid te werken.
De DomShop heeft zich in de loop van
de jaren ontwikkeld tot een goed verzorgde christelijke boek- en geschenkenwinkel. De inkomsten komen direct ten
goede aan onze eigen missie.
We hebben de wens in de komende
jaren verder te investeren in onze
diaconale presentie in de Domkerk. In
het bijzonder zien we daarvoor kansen
in het DomCafé. Het DomCafé is voor
ons een belangrijke plek om mensen
te ontmoeten en aan onze gastvrijheid
te werken. We investeren daarom de
komende beleidsperiode (verder) in
de volgende middelen en werkwijzen.
1. Een diaconale presentieplek (met
landelijke PKN en stedelijke diaconie)
We maken in de komende jaren graag
gebruik van de stimulans die de stedelijke
diaconie en de Protestantse Kerk ons
biedt om een diaconale presentieplek
in de Domkerk te vormen. We richten
ons in die diaconale presentieplek op
drie doelstellingen. Dit is allereerst het
inschakelen en toerusten van de mensen
(gemeenteleden, vrijwilligers) die aan

compassie en gastvrijheid werken. Een
tweede doelstelling is de verdere ontwikkeling en inzet van onze dagelijkse openstelling: het gebouw of huis waarin het
allemaal gebeurt. En de derde doelstelling is het intensiveren van een levendige diaconale traditie van Sint Maarten.
We geloven dat deze drie doelstellingen
samen bijdragen aan onze missie: in de
Domkerk het hart te zijn van Utrecht.
Voor de diaconale presentieplek zijn ons
middelen toegekend om een diaconaal
werker aan te stellen. Werving en aanstelling, en de opstart van de diaconale
presentieplek zijn gepland voor medio
2022. Als deel van de diaconale presentieplek werken we in ieder geval aan
de volgende dingen.

• We zetten het aanbod van het DomCafé gericht in voor mensen met
weinig te besteden, om koffie, een
eenvoudige lunch e.d. te krijgen. Het
straatpastoraat haalt de koffie al gratis.
We streven ernaar dit uit te breiden
naar bijvoorbeeld betrokkenen bij Villa
Vrede, U-pas houders, of anderen die
het nodig kunnen hebben.
• Het DomCafé is nu nog niet middels buitendeuren aangesloten op de
Pandhof. We brengen in de komende
beleidsperiode deze verbinding letterlijk tot stand met wie buiten de
Domkerk zijn.
• In het DomCafé bieden we gelegenheid om kunst tentoon te stellen. We
hebben de ambitie om hieraan met
enige regelmaat een sociaal-maatschappelijke / diaconale oriëntatie te geven.

2. Netwerk, expertise,
(stedelijke) samenwerking
In de Domkerk zijn iedere dag veel
vrijwilligers actief. Zij maken de openstelling van de kerk mogelijk door het
bemensen van ontvangst, DomCafé,
DomShop, rondleidingen en de dagelijkse kosterstaken. De vrijwilligers doen
dit met veel toewijding en plezier, en
vaak jarenlang. Zij zijn voor veel van
onze gasten het eerste ‘gezicht’ van de
Domkerk. Het is daarom belangrijk dat
zij een goed idee hebben van ons kerkzijn, en dat zij goed toegerust hun taken
uit kunnen voeren. Ze moeten weten
waarom en hoe zij hun vrijwilligerswerk
in de Domkerk bijdragen. De ervaring
wijst uit dat vrijwilligers deze toerusting
en scholing op prijs stellen. Ze ervaren
het als investering in hun bekwaamheid
die het plezier van het vrijwilligerswerk
ten goede komt.
In een recente bespreking bleek wel
hoeveel diaconale ervaringen we vrijwel
iedere dag in de Domkerk opdoen. De
vrijwilligers gaven aan het fijn te vinden
deze ervaringen vaker uit te wisselen,
om van elkaar te leren. We zien het
daarom als uitdaging om de komende
jaren een lerende vrijwilligersorganisatie op te bouwen. Daarnaast stelden we
vast hoeveel netwerk-mogelijkheden
onze vrijwilligers gezamenlijk met zich
mee brengen. Vrijwilligers en gemeenteleden in de Domkerk zijn ook in andere
verbanden als vrijwilliger actief. Ons
netwerk is dus groot, en bevat (indirect)
veel kennis en kunde. De ervaring is
wel, dat we er niet veel zicht op hebben,
en er dus niet zo optimaal gebruik van
kunnen maken. Met het oog daarop willen we dit netwerk / een sociale kaart,
beter inzichtelijk krijgen. We verwachten dat het daardoor gemakkelijker

wordt om samenwerking en verbinding
te zoeken en te vinden.
Wij zijn trots op de inzet van zoveel
vrijwilligers. We waarderen het dat de
motivaties voor hun inzet soms heel
verschillend zijn. Sommigen doen hun
bezigheden in expliciete verbinding met
de christelijke geloofstraditie- en praktijk. Ze zijn in de Domkerk of ergens anders lid. Anderen hebben geen religieuze
binding, maar vinden het belangrijk
dat de kerk open is en dat het verhaal
van de kerk goed verteld wordt. Of ze
spannen zich graag in voor een gezellig
DomCafé. Wij waarderen de kracht die
hiervan uitgaat, en zien de Domkerk als
een plek waar allerlei nieuwe verbindingen van mensen ontstaan. We versterken
in dit verband de volgende dingen.
• We hebben behoefte aan specialistische kennis / expertise met het sociaal
domein en diaconaal werken, in het
bijzonder in de stad Utrecht. We laten
ons gericht voorlichten, om scherper
te krijgen op welke uitdagingen wij
kunnen inspelen.
• Er is in onze eigen kring veel expertise,
ervaringskennis en netwerk aanwezig.
We gaan dit netwerk beter in kaart
brengen. Daarnaast is de ervaring dat
een terugkerend ‘leermoment’ om
opgedane ervaring uit te wisselen nog
ontbreekt. We gaan een vorm (vormen)
zoeken om met enige regelmaat onze
ervaring te kunnen delen met elkaar,
om van elkaar te leren, en verder te
komen met kwesties die vastzitten.
• We zijn in de stedelijke protestantse
diaconie verbonden met de Utrechtse
protestantse kerk. Er gebeurt veel,
maar de zichtbaarheid ervan en de betrokkenheid erbij in de Domkerk kan
nog verder toenemen. Zoveel mogelijk

slaan we de Utrechtse handen ineen
met andere kerken, en we streven ernaar vooral dat te doen waar wij onze
meerwaarde en roeping zien.
3. Een duurzame Domkerk
De Domkerk is een grote gotische kerk,
die niet is gebouwd op het behoud van
warmte of energie. Vanzelfsprekend
is er de behoefte aan verwarming en
verlichting van het gebouw, bij diensten,
verhuren en in de werkruimtes. Maar
we werken in de Domkerk mee aan de
klimaatambities en investeren in een
duurzame Domkerk. Compassie voor
onze wereldwijde leefomgeving en de
toekomst van de kleinsten in ons midden, raakt ons allemaal. De Domkerk is
nog geen groene kerk, maar hebben die
ambitie wel. Daarom werken we aan
het volgende.
• We ontwikkelen een beknopte duurzaamheidsmeting, waarmee we in
kaart brengen waar we in de Domkerk
energie aan besteden, en hoe duurzaam de inzet van onze middelen is.
• Op basis van de jaarlijkse meting, bepalen we streefdoelen voor de ontwikkeling van een duurzamere Domkerk.
• We stimuleren dat alle betrokkenen
op eigen deelgebied en werkterrein
initiatieven ontwikkelen om duurzamer te werken.
• Als ‘Groene kerk’ brengen we op
gerichte wijze een duurzame levensstijl
onder de aandacht, en agenderen wij
duurzaamheid als thema voor geloofsleren en morele reflectie.

4. De levende traditie van Sint Maarten
De Domkerk is kerk van Sint Maarten,
de schutspatroon van de stad Utrecht.
In de hele stad, en grote delen van het
land, is de Maartenstraditie levend. Met
name het (kinder)feest op 11 november
wordt op veel plaatsen en natuurlijk in
de Domkerk gevierd. We zien kansen
om het diaconale werk in de Domkerk
sterker te verbinden met de traditie van
Sint Maarten. De diaconie heeft zich in
2020 hardop (in een themanummer van
Handreiking) afgevraagd of het paard
van Sint Maarten in de Domkerk dood
is. Uit de reacties en het vervolggesprek
bleek wel dat mensen deze prikkelende
vraag niet deelden. Er is veel dat het
hart raakt in de stad Utrecht, en wij
dragen graag ons steentje bij aan hulp,
praktisch en liefst dichtbij huis.
• We streven ernaar op meerdere momenten en manieren gedurende het
jaar een beroep te doen op de traditie
van Sint Maarten in ons diaconale
werk. Te denken valt aan integratie
met de (zondagse) liturgie, aan themaprojecten, en aan verdere kennismaking met de wijdverspreide Maartenstraditie.
• We versterken de betrokkenheid bij
het diaconale initiatief ‘de Mantel
van Sint Maarten’.
• We zorgen ervoor dat ons aanbod helder en aansprekend is opgenomen in
de stadsbrede communicatie / PR van
het Sint Maartensfeest, en versterken
onze betrokkenheid bij dit beraad.

Ondernemingsgeest
Voor een kerk die het waard is

De middeleeuwse Domkerk was volop
verweven met de zakelijke kanten van
het bestaan. Steeds meer, en tot onze
schade, zijn de kerk en het ondernemende leven uit elkaar gegroeid. We laten
belangrijke kansen liggen om te groeien,
te investeren, en de vreugde van het
ondernemen te ervaren. God zelf leren
we daarentegen kennen als een ondernemer, een risicodrager. Het is hem veel
risico’s waard om de mensheid tot zijn
koninkrijk te brengen. Kunnen ook wij
in de Domkerk nog meer handelsgeest
aan de dag leggen? Er is veel om trots
op te zijn, met een winkel, café, concerten en de dagelijkse openstelling. Maar
er ligt nog veel nauwelijks ontgonnen
gebied voor ons.
We moeten meer inkomsten verwerven.
Dit is noodzakelijk voor de continuïteit
van het onderhoud en het gebruik van
de Domkerk. Maar daarnaast maken
meer inkomsten het verder investeren in
onze missie mogelijk. We doen dit door
meer waarde te creëren voor bijvoorbeeld bezoekers en huurders. Te denken
valt aan de (thema) rondleidingen, aantrekkelijkere audiovisuele communicatie
en catering. De Stichting Vrienden werkt
hard aan het verbreden van de betrokkenheid. We versterken de volgende
middelen en werkwijzen de komende
beleidsperiode met prioriteit.
1. Hogere inkomsten per bezoeker
Enkele honderdduizenden mensen
bezoeken jaarlijks de Domkerk. Zij
dragen middels de offerblokken bij in
onze onkosten. Gemiddeld is het bedrag
dat nu wordt achtergelaten te laag. Dat
wijst erop dat bezoekers voor een hogere
bijdrage moeten worden gestimuleerd.
De gemiddelde opbrengst per bezoekers
moet in de komende jaren verder stij-

gen. We realiseren dit onder meer
op de volgende manieren:
• We communiceren duidelijker in de
kerk (en daarnaast bijvoorbeeld via de
website) waarom een bijdrage nodig is,
en waar het geld voor wordt gebruikt.
• We stimuleren dat mensen ‘ongemerkt’ meer geld achterlaten, door bestedingen te verhogen in het DomCafé,
de DomShop, of via de rondleidingen.
Dit vraagt om gerichte promotionele
acties en een versterkte zichtbaarheid
in het interieur / de inrichting van
de kerk.
2. Verhuren
Verhuren zijn een belangrijke manier om
geld te verdienen. Geregeld huisvesten
we daarmee een activiteit die inhoudelijk goed bij de Domkerk past. De balans
moet wel steeds gevonden worden tussen
verhuur en openstelling. Daarbij telt
ook de werkbelasting voor personeel
en vrijwilligers. De doelstelling is om
de komende beleidsperiode te groeien
in de opbrengsten van verhuren, zonder
dat dit knelt met onze uitgangspunten
en in de organisatie.
• We realiseren meer inkomsten uit
verhuren.
• We versterken de aantrekkingskracht
van verhuren door een betere PR te
voeren, en investeren in fotografie,
drukwerk en (online) advertentiemateriaal.
• We verhogen de opbrengsten per
verhuur door het versterken van
extra opties, zoals beamer, catering,
en dergelijke.
• De verhuren moeten passend zijn in
de identiteit en doelstellingen van de
Domkerk. Met het oog op de interne

en externe (promotionele) communicatie stellen we heldere randvoorwaarden op.
3. Giften, donaties, vrijwillige bijdragen
(Kerkbalans)
Veel mensen drukken hun binding met
de (gemeenschap van de) Domkerk ook
financieel uit, en we kennen daardoor
gelukkig veel grotere en kleinere gevers.
Ieder van deze bijdragen is hard nodig
en welkom. We verwerven deze inkomsten graag, omdat ze een duidelijke
uitdrukking van waardering en betrokkenheid zijn. We kennen verschillende
vormen van (financiële) betrokkenheid. Er zijn leden (of vrienden) van de
kerkelijke gemeente, donateurs voor de
Zaterdagmiddagmuziek, en de Stichting
Vrienden werkt hard aan het creëren
van een bredere basis van betrokkenheid, van grotere en kleinere gevers.
De Stichting Vrienden verlaagt de
drempels voor betrokkenheid en organiseert verbindende activiteiten. Om aan
onze missie de komende jaren verder
te kunnen werken, is het nodig dat de
inkomsten mee stijgen met de groeiende
onkosten. Daarom beogen we
het volgende:
• We realiseren in de komende
beleidsperiode jaarlijks een hogere
Kerkbalans.
• De kerkrentmeesters werken ieder jaar
een meerjarenbegroting uit. Een werkgroep (gestart begin 2022) ontwikkelt
plannen met het oog op de financiële
continuïteit (duurzaamheid) van
de Domkerk.
• Passend bij de aard van de betrokkenheid ontwikkelen we geschikte vormen
van bedanken en contraprestaties.

Colofon
Voorbereiding en tekst
Dit beleidskader ontwikkelden we in 2021
en 2022 met circa 180 gemeenteleden
en vrijwilligers uit de breedte van
de Domgemeenschap.
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