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JAARVERSLAG DOMINICUSGEMEENTE 2019 

 
Zoals gebruikelijk verschijnt ook over het afgelopen jaar een verslag 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 
2019. Die verslagen liggen ter inzage bij de verschillende werkgroepen. De beleidsraad 
vergadert in principe elke maand. De notulen van elke vergadering werden in de 
daaropvolgende vergadering vastgesteld en vervolgens aan de werkgroepen toegestuurd. 
 
Er vond in dit jaar twee maal een afscheid plaats van iemand die veel betekende voor de 
Dominicus. 
 
Op paaszondag nam pianist en organist Thom Jansen afscheid van de Dominicusgemeente 
in verband met zijn pensioen. Hij heeft deze functie bijna 50 jaar vervuld. Met dankbaarheid 
werd teruggekeken op de professionele en creatieve wijze waarop Thom de gemeentezang 
en het koor begeleidde en nieuwe liederen van een prachtige muzikale begeleiding voorzag. 
Per 1 september trad Thoms opvolger Evert van Merode in dienst als organist/pianist. 
 
Eind augustus overleed Jan Nieuwenhuis, Dominicaan en nestor van onze kerk. Hij was 
betrokken bij het begin van de Dominicusgemeente ruim 50 jaar geleden en bleef steeds 
betrokken tot op hoge leeftijd. Bij zijn uitvaart uit deze kerk werd hij met droefheid herdacht 
maar ook met dankbaarheid voor alles wat hij ons gaf aan inspiratie voor ons kerk zijn. 
 
We noemen in dit verslag enkele bijzondere gebeurtenissen die in het verslagjaar 
plaatsvonden en ook publiciteit in stad en land kregen. 
 
Voorafgaand aan de landelijke Klimaatmars op 10 maart stond de Dominicus open voor alle 
deelnemers afkomstig uit de zogenoemde ‘Groene Kerkenbeweging’, die kerken ondersteunt 
bij het vergroten van de duurzaamheid van hun kerkgebouw. Ook de Dominicus is zo’n 
groene kerk. Na de viering op deze regenachtige zondag werd koffie geschonken aan 
honderden deelnemers aan de mars, die ook een bemoedigend woord kregen van René de 
Reuver, voorzitter van de landelijke PKN. Er waren ook korte toespraken van o.a. 
Dominicuspastor Eva Martens en een van de jongeren in de Dominicus, Louis Koperdraat. 
Daarna vertrok het hele gezelschap naar de Dam voor de landelijke start van de mars.  
 
De Dominicus kwam in april in het nieuws vanwege de actieve deelname aan de ‘Kille 
nachten’ – een kerkestafette in Amsterdam. Deze estafette hield in dat acht kerken elk op 
hun beurt een nacht onderdak boden aan mensen die na de sluiting van de winteropvang 
van de gemeente Amsterdam geen slaapplaats meer hadden. De Protestantse Diaconie 
Amsterdam bood hierbij ondersteuning vanuit het Wereldhuis. De Dominicus verzorgde de 
eerste en negende en tevens laatste nacht, waarbij er niet alleen voor ieder onderdak met 
slaapplaats was maar ook een avondmaaltijd en een ontbijt. 
 
Op het NOS-journaal op eerste kerstdag werd een reportage getoond van het jaarlijkse Open 
Huis. Bijzonder was dat het in 2019 de vijftigste keer was dat dit feest voor alle mensen die 
er bij willen zijn op eerste kerstdag gevierd werd.  
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Ruim 150 vrijwilligers zorgden voor koffie, thee, lekkers, een driegangenmaaltijd, muziek en 
optredens en verder vermaak voor de ruim 1200 gasten die deze dag bezochten. Een 
speciaal samengestelde redactie produceerde een prachtige ‘glossy’ over 50 jaar Open Huis 
die een ruime verspreiding kreeg. 
 
Vervolgens noemen we een aantal processen in ons kerkelijk bestuur die met succes 
werden afgerond in dit verslagjaar. 
 
De VOG-regeling, die in 2018 in de steigers werd gezet, werd vastgesteld. De 
personeelsfunctionaris zorgde in samenwerking met de professionals en vrijwilligers voor wie 
een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht is gesteld, dat die voor ieder werd aangevraagd. De 
personeelsfunctionaris bewaakt de geldigheid van deze verklaringen en zorgt ook voor 
nieuwe medewerkers voor zo’n VOG.  
 
Vanuit de Beheercommissie werd een training kerkhulpverlening (KHV) georganiseerd, 
waaraan ruim 20 bezoekers deelnamen. Hierna werd een rooster ingesteld voor 
aanwezigheid van een arts en een kerkhulpverlener bij elke zondags dienst.  
De KHV-er is d.m.v. een armband zichtbaar voor een ieder. Al in 2018 was de kostersgroep 
van start gegaan met Dominicusvrijwilligers die beurtelings zondags dienst doen als koster.  
 
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. 
 
De beleidsraad startte dit jaar met de herziening van de Structuurnota 2010. Dit document 
bevat een structuurbeschrijving die als een ‘huishoudelijk reglement’ bij de Statuten van de 
Dominicusgemeente gezien kan worden. Dit proces is nog in volle gang.  
Een nieuw beleidsplan zag het licht onder de titel ‘Inspiratieplan 2020-2023’. Het werd 
samengesteld in overleg met de werkgroepen, die vanaf 2020 hieruit inspiratie kunnen 
putten voor hun activiteiten. 
 
De jaarlijkse Open Kerk in de zomer vond plaats op zeven zondagmiddagen, waarop we 
weer honderden bezoekers konden begroeten. De geplande open zaterdagavonden bleken 
niet haalbaar vanwege gebrek aan bezetting door vrijwilligers.  
 
Dit jaar waren er wederom geen klachten, zodat de klachtencommissie slapende kon blijven.  
De geplande verkiezingen voor de beleidsraad gingen niet door vanwege een tekort aan 
kandidaten. De twee beschikbare mensen voor twee vacatures werden benoemd en zullen in 
2020 hun werk in de beleidsraad beginnen. Dit was niet de eerste keer dat er onvoldoende 
kandidaten waren, hetgeen in 2020 noopt tot heroverweging van deze democratische 
procedure. 
 
Tenslotte werden er verbouwingsplannen ontwikkeld, m.n. voor de entree van de kerk en de 
toiletten die verbetering van de toegankelijkheid behoeven voor bezoekers die niet (meer) zo 
goed ter been zijn. 
 
De opsomming hierboven geeft een indruk van de vele activiteiten die binnen de 
Dominicusgemeente worden geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd. Al die activiteiten 
zouden er niet zijn zonder het enthousiasme en de inzet van meer dan 200 vrijwilligers.  
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