Jaarverslag van de Dominicusgemeente over 2015

Hieronder treft u het jaarverslag van de Beleidsraad van de Dominicus over het jaar 2015 aan. Voor
de goede orde wordt hier vermeld dat de verschillende werkgroepen (beheer, diaconaat, en
pastoraat) aan wie de Beleidsraad een aantal bevoegdheden heeft gedelegeerd, zelfstandig verslag
hebben gedaan van hun activiteiten in 2015. Die verslagen liggen ter inzage bij de verschillende
werkgroepen.
Voor wat betreft de samenstelling van de Beleidsraad heeft een aantal wijzigingen plaatsgehad. Het
aantal leden is, na overleg met de werkgroepen, in maart 2015 teruggebracht van zes naar vijf. In
oktober 2015 heeft een van de zittende leden aangegeven per direct te stoppen, waarna de
betreffende zetel tussentijds is vervuld. Verkiezingen waren op dat moment noch later in het jaar
nodig.
De Beleidsraad vergadert in principe elke maand. Van elke vergadering is een verslag (notulen)
gemaakt dat telkens in de daaropvolgende vergadering is vastgesteld. De notulen zijn steeds aan de
werkgroepen toegestuurd en kunnen zo nodig bij de secretaris van de Beleidsraad worden
opgevraagd.
Een aantal zaken dat in de Beleidsraad besproken c.q. behandeld is of specifieke gebeurtenissen die
dit jaar hebben plaatsgehad, verdienen hier aparte vermelding.
Het concept 10 punten beleidsplan, genoemd in het jaarverslag van 2014, is begin 2015 vastgesteld
en gedeeld met de verschillende werkgroepen. In constant overleg met de verschillende gremia
binnen de Dominicus, zal concreet invulling worden gegeven aan de uitgangspunten genoemd in het
10 puntenplan. Ook in het voorjaarsoverleg, dat dit jaar plaatsvond op 13 mei, heeft de Beleidsraad
het stuk met alle aanwezige groepen besproken.
Naast het voor- en najaarsoverleg, heeft in het jaar 2015, zoals gebruikelijk, tweemaal een
zogenoemd 'halfjaarlijks overleg' plaatsgehad. In die overleggen worden de activiteiten van de
verschillende gremia van de Dominicusgemeente met diverse externe theologen besproken. Van die
halfjaarlijkse overleggen heeft een gedetailleerde verslaglegging plaatsgehad, zo nodig op te vragen
bij de secretaris van de Beleidsraad. Uit het laatste halfjaarlijks overleg is naar voren gekomen dat
behoefte is aan een gesprek tussen verschillende werkgroepen over het thema Leiderschap. Daar zal
in 2016 door de Beleidsraad verder invulling aan worden gegeven.
Hoewel in 2015 geen klachten zijn binnengekomen, heeft de klachtenregeling wel een wijziging
ondergaan. Zo is besloten dat het oordeel van de commissie bindend is. Eventuele door de commissie
voorgestelde maatregelen hebben als ‘zwaarwegend advies’ te gelden. Verder is de bemensing van
de commissie gewijzigd. De commissie bestaat uit drie (nieuwe) externe leden. Tevens is functie van
klachtenbegeleider opnieuw ingevuld.
2015 stond in het teken van het 50-jarig jubileum van de Dominicus. In dat kader heeft een aantal
festiviteiten plaatsgehad. Zo is een jubileumboek uitgegeven, getiteld Verbinden en Verdiepen.
Dominicus Amsterdam: kerk in beweging. Een boek over het rijke verleden en de onzekere toekomt
van onze gemeente. Vanwege het jubileum is een tevens een speciale uitgave van de Dominicuskrant
uitgebracht. Een zogenoemde ‘glossy’. Verder heeft op 18 april een taalconferentie plaatsgehad, met
als thema ‘taal die beweegt’, waarin verschillende interne en externe sprekers een betoog hebben
gehouden. Deze feestelijke dag werd afgesloten met een receptie, omlijst met muziek, waarbij ook
andere geloofsgemeenschappen aanwezig waren.

Met betrekking tot de muziek, een belangrijk onderdeel van de wekelijkse vieringen, valt het
volgende te melden. Begin 2015 heeft een reünie van oud koorleden plaatsgehad. Verder kent de
Dominicusgemeente een Muziekfonds, ooit opgericht door de heer (Sieds) Prins. Het fonds heeft tot
doel om de muziek die binnen de Dominicus gemaakt wordt, een breder bereik te geven door het
uitgeven van CD’s. Er wordt weer nagedacht over een nieuwe CD. Ook is de vleugel in 2015 vervangen
door een hoogwaardige concertvleugel. Daartoe is besloten nadat een door de beheercommissie
ingestelde zogenoemde Vleugelcommissie een gedegen rapport had uitgebracht waarin de voor-en
tegens op een rij waren gezet en op basis waarvan kon worden geconcludeerd dat de aanschaf van de
vleugel (in plaats van revisie van de ‘oude’), zowel vanuit financieel als vanuit muzikaal oogpunt, de
beste optie was.
In het jaar 2015 heeft verder een drietal gezamenlijke vieringen met de Amsterdamse
studentenecclesia plaatsgehad. Dit als vervolg op een initiatief dat in 2014 is gestart en waarover in
het vorig jaarverslag is gerapporteerd.
Met betrekking tot het project Blikopener kan worden gemeld dat de koers in 2015 is verlegd. Doel is
nu om de blik gemeente-breed te verruimen waarbij de kernbegrippen ‘openheid’ en ‘vitaliteit’ zijn.
Claartje Kruijff vervult per 2015 geen taken meer voor het project als betaalde kracht, maar zij maakt
nog onderdeel uit van de commissie.
Op eerste Kerstdag 2015 heeft wederom het Open Huis plaatsgehad. Tijdens het Open Huis staan de
deuren van de Dominicuskerk open voor een ieder. Er was volop eten en drinken. Er waren
(kinder)activiteiten, muziek en cabaret. Het Open Huis eindigde, zoals elk jaar, met een diner en
aansluitend een disco.
Op 27 december 2015 heeft een vluchtelingenlunch plaatsgehad in de kerkzaal. De lunch is
georganiseerd in samenwerking met Vluchtelingenwerk Amsterdam. Er waren ruim 100 deelnemers
en het was een geslaagde middag.
In het kader van de vluchtelingenproblematiek, dient ook de aan het begin van het jaar
georganiseerde benefietavond voor Syrische vluchtelingen genoemd te worden. Er waren
verschillende sprekers en de avond werd opgeluisterd met live muziek.
De opsomming hierboven is wellicht niet compleet maar geeft in ieder geval een indruk van de vele
activiteiten die binnen de Dominicusgemeente worden geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd. Al
die activiteiten zouden er niet zijn zonder het niet aflatende enthousiasme en de inzet van meer dan
200 vrijwilligers. Om die vrijwilligers eens expliciet in het zonnetje te zetten, is in 2015 een
vrijwilligersdiner georganiseerd, voorafgaande aan de kerkennacht. Een initiatief dat in volgende
jaren zeker niet mag ontbreken.
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