
Dominicus dicht per 1-1-2016?

In het AD van dinsdag 21 oktober 2014 stond een stuk over de ‘sluiting’ van vijf van de zes 

kerken behorend tot de Ludgerusparochie. Het stuk klopt inhoudelijk niet helemaal, maar los

daarvan, is het uitermate vervelend voor alle betrokkenen, dat erover geschreven wordt 

terwijl de besluitvormingsprocedure nog loopt en het bestuur de parochianen nog niet heeft

ingelicht. 

Naar aanleiding van dit voortijdige bericht heeft het Ludgerusbestuur een brief aan de 

parochianen geschreven waarin heel kort voornemens en uitgangspunten worden 

meegedeeld. In Ludgerusmagazine van 4 november zal een uitgebreider stuk komen. Wij, 

locatieraad en pastoraatsgroep, verantwoordelijk voor de Dominicus, willen daar graag wat 

aan toevoegen. Enerzijds ter verduidelijking en anderzijds om te laten zien hoe wij tegen de 

plaats van de Dominicus in dit proces aankijken. Wij komen daar bij andere gelegenheden 

nog uitgebreid op terug. Hier alvast een korte toelichting.

Wat zijn de consequenties voor ons? Gaat de Dominicus echt dicht? 

Ja en Nee!

Ja. Per 1 januari 2016 mogen er in de Dominicuskerk in het weekend geen vieringen 

plaatsvinden die ‘concurrerend’ zijn met de zondagse viering van eucharistie. In die zin gaat 

de kerk ‘dicht’. De kerk wordt niet ontwijd – formeel: ‘aan de eredienst onttrokken’ – maar 

het eucharistisch brood zal er niet langer worden bewaard, het tabernakel zal leeg blijven en

de godslamp zal niet langer branden. Dit betekent overigens niet dat er helemaal nooit meer

eucharistieveringen kunnen plaatsvinden.

Nee. De kerk gaat niet ‘dicht’, want een week heeft zeven dagen. Kerk en dagkapel kunnen 

open blijven voor andersoortige vieringen, op andere momenten. Die hebben wij nu ook al, 

maar we gaan kijken of er nog meer vormen mogelijk zijn. En als alle gastvrouwen en 

gastheren zich willen blijven inzetten, blijft het mogelijk iedere ochtend de Mariakapel open 

te zetten voor mensen die een kaarsje willen opsteken en even willen bidden.

Ja. In de toekomst gaat de Dominicus mogelijk echt dicht, maar wanneer dat is, valt nu niet 

te zeggen. Het is de bedoeling van het Ludgerusbestuur een andere bestemming voor het 

Dominicuscomplex te vinden en het gebouw zal te koop worden gezet, net als vier van de 

andere kerken van de Ludgerusparochie. Maar er komen de komende jaren veel kerken op 

de markt en ze zijn vanwege hun monumentale status – Dominicuskerk en bijgebouwen zijn 



een gemeentelijk monument – niet zomaar voor andere doeleinden te gebruiken en dus niet

gemakkelijk te verkopen. 

Nee. Zolang er geen andere bestemming is, kunnen en zullen veel van de huidige 

activiteiten doorgaan. Het gebouw heeft vaste en incidentele huurders, die de broodnodige 

inkomsten opleveren. Zij blijven welkom. De  Stichting Vrienden van de Dominicus zal 

doorgaan met het aanbieden van activiteiten op het gebied van kunst/cultuur en bezinning/ 

spiritualiteit, in de kerk en de bijgebouwen. En met inzet van alle parochianen van de 

Dominicuskerk zal het gebouw net als nu beheerd en onderhouden worden, zullen we op de 

financiën letten, zal de tuin worden bijgehouden, zullen mensen thuis worden bezocht, 

zullen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood en zullen wij bezig blijven 

met wat wij als kern zien van kerk-zijn: vieren, studie en vorming, prediking en missie en 

gemeenschapsvorming. Gedeeltelijk in nieuwe constellaties en organisatievormen – dat wel.

Tot slot

Wij, locatieraad en pastoraatsgroep, zijn ervan overtuigd dat je als katholieke 

geloofsgemeenschap zichtbaar aanwezig moet zijn in de samenleving, daar waar het gewone

leven zich afspeelt. En dat is in de eerste plaats onze wijk. Het kerkgebouw is een te grote jas

geworden, maar dat wil nog niet zeggen dat we die dan zomaar leeg achter moeten laten en 

ons moeten terugtrekken in die ene kerk ver weg. Wij zijn intensief aan het zoeken naar 

mogelijkheden om de Dominicus te behouden als zichtbare basis voor de lokale 

geloofsgemeenschap. Maar nog belangrijker is, dat wij blijven inzetten op 

geloofsgemeenschap-zijn-in-de-wijk, ook al zullen sommige traditionele ‘parochiële’ taken 

niet meer door ons vervuld kunnen of mogen worden. Gelukkig biedt het beleidsplan van 

het Ludgerusbestuur daar ook ruimte voor. 

Locatieraad en pastoraatgroep


