
Kandidaten voor de Beleidsraad             24 november 2013 
 
Voor de Beleidsraad van de Dominicusgemeente hebben zich vier kandidaten beschikbaar gesteld. In 
onderstaande presentaties (in alfabetische volgorde) beschrijven zij hun motivatie, achtergrond en ervaring. 
Er zijn drie vacatures in de Beleidsraad. U kunt op het stembiljet uw voorkeur aangeven voor slechts één van 
de kandidaten. 
 
De verkiezingen vinden plaats op zondag 24 november na afloop van de dienst. 
Na vermelding van uw naam en adres op het kleine formulier ontvangt u een stembiljet. Als u op zondag 24 
november niet in de gelegenheid bent, kunt u met een machtiging een ander voor u laten stemmen. De 
formulieren voor een machtiging zijn verkrijgbaar bij het Trefpunt. 
___________________________________________________________________________ 
 
FRANK VAN KESTEREN 

Ik wil me graag aan u voorstellen. Ik ben Frank van Kesteren (53) en relatief kort bezoeker van de Dominicus. Ik 

woon in Oegstgeest bij Leiden. Van thuis heb ik een degelijke Katholieke opvoeding meegekregen (misdienaar, 

koorknaap, katholiek voetballen, school en scouting. Daarna ook nog naar een RK Pedagogische Academie bij 

de nonnen). Het was misschien een beetje te veel van het goede. Zoals zo velen van mijn generatie heb ik al 

jong ‘alles’ over boord gezet. Maar de laatste jaren ontstond bij mij tegen wil en dank een nieuw spiritueel 

verlangen. Mede door persoonlijke omstandigheden ben ik opnieuw de bronnen waar ik uit voort kom gaan 

onderzoeken. Ik deed zelfs een oriëntatiejaar in de opleiding voor pastoraal werker en ik shopte langs 

verschillende kerken. Maar in de Dominicus kom ik thuis. Ik herken de Bron en ik ervaar de vorm van vieren als 

een bevrijding van het oude keurslijf met behoud van het Goede. Daar wil ik aan bijdragen en mee helpen 

ontwikkelen. 

Als zelfstandig adviseur, trainer en coach begeleid ik al jaren individuen en organisaties in 

veranderingsprocessen. Ervaring met bestuurlijk werk heb ik vooral in het onderwijs. Deze ervaringen kan ik 

inbrengen in de Beleidsraad. Ik ben altijd geboeid door verschillen tussen mensen. Ieder mens heeft een unieke 

ervaring van de werkelijkheid. En van God. En niemand heeft daarbij de waarheid en de wijsheid in pacht. 

Elkaar overtuigen hoeft dus niet. Delen wel. Ik kan als nieuwkomer fris kijken naar de organisatie en de 

processen in de Dominicus. Ik heb ervaring in het bemiddelen bij conflicten en het begeleiden en bevorderen 

van samenwerking en intermenselijke communicatie. Ik durf naar mezelf te kijken en ben niet bang mijn indruk 

met een ander te delen. De Dominicus is een oase in deze tijd en een plek van hoop. Ik vind het een voorrecht 

daar een steentje aan bij te mogen dragen. 

 

 
PIETER KROON 

Mijn naam is Pieter Kroon, ik ben 57 jaar en ik wil mij graag beschikbaar stellen als lid van de Beleidsraad.  

Ik ben van huis uit bestuurskundige en werk al 25 jaar in de financiële dienstverlening. Daar heb ik mij onder 

andere bezig gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ethiek van het bankwezen. Op 

het ogenblik ben ik compliance officer, wat wil zeggen dat ik er zorg voor draag dat iedereen binnen de 

organisatie zich aan de regels en de wet houdt.  

Ik ben sinds lange tijd bezoeker van de Dominicus en heb hier altijd fijne jaren beleefd. De Dominicus is voor 

mij een belangrijke ankerplaats in mijn leven. Dat voel ik na al die jaren nog steeds als ik hier kom, al maak ik 

mij wel zorgen over de vraag hoe deze gedachte ook aan de volgende generaties kan worden doorgegeven.  

De zondagdienst in de Dominicus is voor mij een belangrijk moment om stil te staan bij zingeving, waar je in de 

week niet altijd de ruimte voor hebt. Bij mij groeide echter de laatste jaren de wens om daar meer actief in te 

zijn. Het werk van de Beleidsraad spreekt mij aan. Het gedachtegoed van de Dominicus na bijna vijftig jaar 

levend houden vraagt de constante inzet van mensen, niet alleen op het gebied van geloof, maar ook voor de 

meer praktische zaken. Aan die combinatie wil ik graag een bijdrage leveren.  

Ik was getrouwd en heb twee prachtige dochters die inmiddels hun eigen weg aan het vinden zijn. Dat geeft mij 

weer tijd en ruimte om andere nieuwe activiteiten te beginnen. Ik ben jaren binnen het CDA actief geweest, 

maar de politiek geeft mij op het ogenblik weinig inspiratie. De individualisering, de afbraak van 

maatschappelijke zorg en voorzieningen, het negeren van de zwakken in de samenleving. Ik kan mij er niet in 

vinden. Ik geloof dat mensen wel degelijk dingen ten goede kunnen veranderen als ze dat maar genoeg willen 

en er genoeg mensen zijn die dat ook vinden. Dat vergt wel gemeenschappen van mensen die daar samen 

vorm aan willen geven. De Dominicus is een plaats waar over deze vragen wordt nagedacht en waar invulling 

wordt gegeven aan de krachtige boodschap die de bijbel ons meegeeft. Die traditie moeten we behouden.  



PETRONEL VAN LEEUWEN 

 

Mijn lief introduceerde mij in de Dominicus. Mijn lief werd mijn man en de Dominicus is mij lief geworden. 

 

Na een hele pubertijd en het grootste gedeelte van mijn ‘twintigerjaren’ zonder kerk te hebben gesteld, ben ik 

blij dat ik nu, al weer bijna een decennium geleden, de Dominicus ontdekt heb. Sindsdien kom ik, met man en 

inmiddels drie kinderen, bijna wekelijks naar de Spuistraat. Niet alleen omdat ik daar zelf de tijd en ruimte vind 

voor bezinning en om te genieten van de muziek maar ook om onze kinderen onder te dompelen in de 

christelijke traditie. 

 

Maar wie ben ik en waarom stel ik mij verkiesbaar? 

 

Mijn naam is Petronel van Leeuwen en ik ben nu ruim 37 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik, sinds een jaar, 

werkzaam als juridisch adviseur voor een tweetal Amsterdamse (basis)schoolbesturen. Dit na een 10-tal jaren 

advocaat te zijn geweest. 

 

Binnen de Dominicus ben ik lid van de werkgroep Kind. Een leuke maar ook moeilijke taak, want hoe zorg je 

ervoor dat die kinderen voldoende binding met de kerk/Dominicus krijgen en de vrijheid voelen om (terug) te 

komen. Ook als ze helemaal niet (meer) weten of ze geloven.  

 

Binnen de beleidsraad zou ik mijn juridische kennis kunnen inzetten maar daarnaast ook mee kunnen praten en 

denken over de toekomst van De Dominicus. Een toekomst waarin we onze jeugd binnen boord houden en 

liefst ook mensen van buiten blijven aantrekken. 

 

Stelt u mij daartoe in staat? 

 

 

 

 

HANNEKE VAN WILLIGEN 

 

Graag wil ik me even aan u voorstellen: ik ben Hanneke van Willigen. Sinds 1999 kom ik zeer geregeld in de 

Dominicus en ik heb daar ook enkele functies: ik ben koffiezetter en af en toe verzorg ik de lezing. Sinds ruim 

een jaar ben ik gepensioneerd (ik ben 66 jaar) en houd ik me bezig met vrijwilligerswerk. Ik ben getrouwd en 

mijn man en ik hebben drie kinderen en twee kleinkinderen.  

Het grootste deel van mijn werkzame leven (36 jaar) ben ik verbonden geweest aan de CSG Damstede, een 

christelijke school voor VWO en Havo in Amsterdam-Noord. Ik heb daar met veel plezier aardrijkskunde en 

economie gegeven. De laatste 15 jaar gaf ik nog maar weinig lessen omdat ik lid van de schoolleiding was.  

Ik ben opgegroeid in een Gereformeerd gezin en ik bewaar daar zeer warme en goede herinneringen aan. 

Destijds ben ik overgestapt naar de Dominicus vanwege de prachtige muziek en vooral vanwege de grote 

vrijheid en tolerantie die ik daar tegenkwam. Bijna alles mag gedacht en gezegd worden en dat is (denk ik) heel 

Bijbels. En om dat laatste gaat het naar mijn mening  in een kerk: steeds je denken en handelen toetsen aan de 

Bijbel en elkaars mening daarbij altijd serieus nemen. Denken én handelen: een kerkgemeenschap is vooral ook 

bedoeld om zorg te dragen voor elkaar, met elkaar mee te leven en naast mensen te gaan staan die in moeilijke 

omstandigheden verkeren.  

Aan dat alles wil ik graag mijn steentje bijdragen en daarom stel ik me kandidaat voor de beleidsraad.  

 

 


