
 

 

 
 

 
 
Bijeenkomst vervolg katholieke kerkvernieuwing Space for Grace                                                                                                        
14 oktober ‘22: 11.45 – 17.00 uur                
Huis van Dominicus 
Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht 
 
In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen om spiritualiteit inhoud te 
geven en om nieuwe vormen van geloofsgemeenschappen te ontwikkelen. Het nieuwe dat ons redt, is 
nabij, maar wij zullen er niet vanzelfsprekend voor open staan, zeker niet als we aan het oude gewend zijn 
en daar ook baat bij hadden. Vandaar dat we op deze vervolgbijeenkomst van Space for Grace het bijbelse 
verhaal ‘Oude wijn in nieuwe zakken’ centraal stellen. Tijdens de bijeenkomst hoor je verschillende 
sprekers vertellen over hun ervaringen met kerkvernieuwing.  
Wat goed gaat, wat nodig is maar ook wat lastig blijkt. Verder spreek en ontmoet je op deze middag 
andere kerkvernieuwers, geïnteresseerden en oud-deelnemers van het programma Space for Grace.  
 
Programma 
11.45  Inloop    
12.00  Middaggebed | Dominicuskerk  
12.30  Lunch en ontmoeting| Refter en andere ruimte van het Huis van Dominicus 
13.30  Programma in de Dominicus kerk met inhoudelijke bijdragen van Tabitha van Krimpen en  

Corine van der Loos. Tabitha van Krimpen zal ingaan op de inhoud van nieuwe wijn in de huidige 
tijd en hoe zij als jonge theoloog des vaderlands tegen kerkvernieuwing aan kijkt.  
Corine van der Loos van de Gemeenschap van Sant’Egidio belicht het belang van de vriendschap; 
het met elkaar in contact zijn en blijven en waarom dit in de huidige tijd relevant is. Erik Borgman 
van het Huis van Dominicus zal daarna met beiden in een gesprek gaan en een reflectie geven op 
de belangrijkste punten.    

14.45  Koffie en thee | Dominicuskerk 

15.00  Gesprek in twee groepen: Van nieuwe wijn in oude zakken, oude wijn in nieuwe zakken en wijn 

die altijd nieuw is en vernieuwt | Dominicuskerk en Refter  
16.00  Vaststellen van vervolgstappen| Dominicuskerk  
16.15   ‘Verrassingsborrel’ die past bij het thema | Refter en wandelgangen  
17.00  Afsluiting 

 
Verdere info  
aanmelden via: marjolijne.du.maine@huisvandominicus.nl 
Er is gratis parkeergelegenheid in de wijk, 
graag je dieetwensen doorgeven, 
bel/app voor vragen naar Marjolijne (06-18247647) of 
Hermen (06-12240600) 
 
Graag tot ziens op vrijdagmiddag 14 oktober in het Huis 
van Dominicus, 
Erik Borgman, Marjolijne du Maine en  
Hermen van Dorp 
 
Op de hoogte blijven?  
Meld je aan voor de nieuwsbrief,  
volg ons op Instagram  
en word lid van de Facebookgroep.    
 
Foto: gang met de druivenstruik in klooster Nieuw Sion    
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