Jaarverslag van de Dominicusgemeente over 2017
Graag presenteren wij u het jaarverslag van de beleidsraad van de Dominicusgemeente over het
jaar 2017. 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 2017. Die verslagen liggen ter inzage
bij de verschillende werkgroepen.
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.
Enkele zaken die in de beleidsraad werden besproken c.q. behandeld, of specifieke
gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgehad, verdienen hier aparte vermelding.
De samenstelling van de beleidsraad veranderde ingrijpend aan het eind van dit jaar. Drie leden
traden af en namen afscheid vanwege het bereiken van het einde van hun benoemingstermijn.
Verkiezingen in de gemeente in november leverden voldoende kandidaten, waaruit drie nieuwe
leden werden gekozen voor een zittingstermijn van vier jaar.
Zoals in het verslag over 2016 genoemd vertrok een van onze pastores naar een andere baan.
Haar functie werd in 2017, ondanks inspanningen van de sollicitatiecommissie nog niet vervuld
wegens gebrek aan geschikte kandidaten. (Maar op het moment van schrijven van dit
jaarverslag is onze nieuwe pastor al een paar maanden werkzaam.)
Ook in dit verslagjaar was er twee maal een overleg van het Liturgisch Team met externe
deskundigen, dat dient om de kwaliteit van de vieringen en onze wijze van kerk-zijn te
waarborgen.
In 2017 was er wederom geen sprake van klachten. De vertrouwenspersoon c.q. interne
klachtenbegeleider voor de bezoekers van de kerk werd gevonden en benoemd, de externe
klachtencommissie bleef qua samenstelling ongewijzigd.
De Dominicuskrant, die negenmaal per jaar verschijnt, werd in dit jaar in een nieuwe jas
gestoken. Een omslag in kleur en een beter gedrukte en verzorgde binnenkant nodigen nu meer
uit om deze krant te kopen en te lezen. Op de website van de Dominicuskerk werden regelmatig
berichten geplaatst en ook werd begonnen met het verzenden van een nieuwsbrief per e-mail
aan belangstellenden.
In het voorjaar werd een gemeentemiddag gehouden met als thema ‘kennen en gekend worden’.
Dit thema werd ontleend aan de rapportage van het Blikopenerproject, waaruit blijkt hoe
belangrijk de bezoekers het vinden om in een gastvrije kerk gezien en erkend te worden. Dit is
vooral van belang omdat de Dominicuskerk geen ledenbestand kent, mensen komen op eigen
initiatief naar de vieringen en door-de-weekse bijeenkomsten. Via een stellingenspel werd
verkend in hoeverre men vindt dat de Dominicus als gemeente voldoet aan termen van
openheid en gastvrijheid, een kennismakingsspel bracht mensen met elkaar in contact en
presentatie van acht werkgroepen gaf iedereen de kans om zich van deze activiteiten op de
hoogte te stellen. Ondanks het warme weer bleven ongeveer 70 mensen na de dienst om deel te
nemen aan deze bijeenkomst.
Nieuw in dit jaar was de oprichting van een werkgroep Dominicus Duurzaam, die zich buigt over
de ecologische voetstap van het doen en laten van onze gemeente. Zo wordt er onderzoek
gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik van onze kerk te verminderen en het vinden

van manieren om in de liturgie aandacht te besteden aan onze verantwoordelijkheid voor de
schepping. De Dominicus sloot zich aan bij de Stichting Groene Kerken.
De Dominicus deed in dit jaar wederom mee aan de tweejaarlijkse Amsterdamse Kerkennacht.
En ook het Open Huis was op eerste kerstdag weer present met volop eten en drinken,
(kinder)activiteiten, muziek en cabaret. Het Open Huis eindigde, zoals elk jaar, met een diner
waaraan ongeveer 800 mensen aanschoven, en aansluitend een disco.
De opsomming hierboven is wellicht niet compleet maar geeft wel 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.
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