Jaarverslag Dominicusgemeente 2018
Ook over het jaar 2018 presenteren wij, zoals gebruikelijk, een jaarverslag van de
beleidsraad van de Dominicusgemeente. 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 2018. 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.
We beginnen dit verslag met de vermelding van bijzondere gebeurtenissen in het
verslagjaar.
Op zondag 6 mei vond de bevestiging plaats van onze nieuwe pastor, Eva Martens. Na
een periode van ruim anderhalf jaar was het een feest om na deze tijd van vacature een
tweede pastor te kunnen inwijden.
Eva is benoemd als pastor voor 15 uur per week, naast Juut Meijer, haar collega die 25
uur per week invult. Zo is er weer een volledige functie bezet.
Vervolgens nam de gemeente op zondag 23 september afscheid van
secretaris/beheerder Emile Linssen, na ruim 40 jaar trouwe dienst. Een feestelijke
muziekmiddag was zijn wens, en zo gebeurde het dat hij met bezoekers en
belangstellenden genoot van een prachtig concert, verzorgd door Dominicusmusici en
-koor zelf, en door musici die tot de trouwe huurders van het kerkgebouw behoren.
De opvolging van Emile was voordien al geregeld, Frederik Lobbrecht werd benoemd als
secretaris voor 18 uur per week. De andere helft van Emiles voltijdse aanstelling werd
ingevuld door Jan Pieter de Jong, die de verhuurzaken behartigt.
Bijzondere bijkomstigheid is dat een groep vrijwilligers het kosterschap voor de
zondagse vieringen, ook een belangrijke taak van Emile, op zich heeft genomen.
Op 18 november vond een gemeentemiddag plaats onder de titel ‘pelgrimage,
gemeenschap in beweging’. In wisselende groepjes bezochten de ruim 70 aanwezigen
drie van de acht pleisterplaatsen, waar men via vragen over de beleving van de kerk en
de gemeente met elkaar ervaringen deelde. Dat leidde tot vruchtbare en verdiepende
gesprekken die nog lang doorgingen tijdens de afsluitende borrel.
Het jaarlijkse Open Huis vond ook dit jaar plaats op eerste kerstdag, met volop eten en
drinken, (kinder)activiteiten, muziek en cabaret. Het Open Huis eindigde, zoals elk jaar,
met een diner waaraan ongeveer 750 mensen aanschoven, en aansluitend een disco.
Opvallend was en is dat er zoveel jongeren meedoen met de organisatie. Over het
algemeen zijn zij geen wekelijkse bezoekers van de vieringen maar op deze wijze toch
verbonden met de Dominicus.
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 kerkzijn te waarborgen.

Enkele zaken die in de beleidsraad werden besproken c.q. behandeld, of specifieke
gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgehad, verdienen hier aparte vermelding.
Naar aanleiding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
werd een Privacyverklaring voor de Dominicusgemeente opgesteld, vastgesteld,
ingevoerd en gepubliceerd in de Dominicuskrant en op website. Intussen worden
verklaringen ingezameld waarin leden van werkgroepen en commissies toestemming
geven hun gegevens te gebruiken. De volgende stap zal het invoeren van Verklaringen
omtrent Gedrag (VOG) zijn.
Na de nodige voorbereiding startte een werkgroepje gevormd door de (nieuwe)
secretaris en twee deskundige bezoekers met het aanmaken van het nieuwe
bezoekersbestand, dat komt in de plaats van het vroegere adressenbestand. Ook hier
wordt de regelgeving van de AVG in acht genomen.
In november stelde de beleidsraad de notitie ‘Vrijwilligersbeleid’ vast. Hierin is de
bovengenoemde regeling voor VOG’s ook meegenomen.
Er waren in het verslagjaar geen klachten uit de gemeente. Er werd wel een
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de drie leden van de externe
klachtencommissie, waarvan één nieuw lid, en de vertrouwenspersoon/interne
klachtbegeleider. De wens is om dit met enige regelmaat te organiseren.
De verkiezingen voor vervulling van de vacature, die een aftredend lid van de BR naliet,
konden niet plaatsvinden wegens gebrek aan kandidaten. De beleidsraad besloot om
voorlopig met vijf leden verder te gaan en wel actief naar aanvulling te zoeken.
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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