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JAARVERSLAG DOMINICUSGEMEENTE 2020 

 

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 2020. 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. 

 
Het jaar 2020 werd in de Dominicus vooral gekenmerkt door de coronacrisis in het land, 

die leidde tot een eerste lockdown vanaf begin maart tot juni, en vervolgens tot een tweede 
vanaf begin december. Tijdens die lockdowns maar ook tussen deze twee periodes in werd 
het gemeenteleven sterk beïnvloed door de maatregelen van de overheid.  

 
De zondagse vieringen werden beperkt in aantal bezoekers, binnen die kerkgang golden 

maatregelen als afstand houden, een mondkapje dragen bij lopen door de kerk en afzien van 
het koffiedrinken na de viering. Ook de vieringen zelf werden sterk beïnvloed, bijvoorbeeld 
doordat het delen van brood en wijn niet mogelijk was onder deze omstandigheden, het 
meest directe en ook meest pijnlijk gevoelde gemis voor vele bezoekers. 
De vieringen, zoals altijd zorgvuldig voorbereid door het Liturgisch Team, de Werkgroep Kind 
en de musici, werden aanvankelijk via podcastopnamen van de medewerkenden en zang op 
cd’s uitgevoerd. De diensten waren door bezoekers thuis te beluisteren via de computer. In 
de zomer werd nieuwe opname- en geluidsapparatuur aangeschaft, waardoor de vieringen 
thuis via beeld en geluid meegemaakt konden worden. De kijk- en luistercijfers gaven aan 
dat er veel gebruik gemaakt werd en wordt van deze prachtige mogelijkheid, die door een 
aparte vrijwilligersgroep verzorgd wordt. 
Een bijzonder initiatief op de zondag was de ‘koffiezoom’ na de viering. Ieder die wilde kon 
de link in de orde van dienst aanklikken en zo in een groepje van 8 mensen napraten over de 
viering. Er werd en wordt goed gebruik van gemaakt, het blijkt een verrijking te zijn omdat 
men in deze gesprekken ook persoonlijke ervaringen uitwisselt. Deelnemers vertellen dat er 
meer diepgang in de gesprekken zit dan in de gebruikelijke koffiepraatjes na de dienst in de 
kerk. 

 
De verhuur van de kerk en de ruimten in de pastorie liep sterk terug door deze 

coronacrisis. Daardoor liep de gemeente veel inkomsten mis, een gevoelig verlies waarvoor 
een financiële actie in het najaar enige verlichting bracht. Bovendien stegen de 
collecteopbrengsten substantieel, een bewijs hoezeer de digitaal gevolgde vieringen op prijs 
werden en worden gesteld. 

 
Een speciaal ingestelde coronawerkgroep bereidde de nodige maatregelen voor waarna 

die door de beleidsraad werden bekrachtigd. Deze werkgroep had hieraan een flinke taak, 
mede doordat de voorgeschreven maatregelen vaak veranderden, wat dan op korte termijn 
om de nodige aanpassingen vroeg. 
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Toch kunnen we ook vaststellen dat deze crisis ertoe geleid heeft dat onze gemeente nu 
over goede streaming-apparatuur en -mogelijkheden beschikt, iets wat al langer de wens 
was van alle bezoekers die niet meer zelf naar de vieringen konden komen. In onze 
gemeente met veel ouderen is dit een mooie ontwikkeling die ook na corona van grote 
waarde zal zijn.  

 
Door de coronasituatie verscheen de Dominicuskrant, normaal gesproken een 

maandblad, slechts vijfmaal. De noodzakelijke informatie werd via andere kanalen gedeeld, 
met name via frequente digitale nieuwsbrieven, waarvoor de webredactie zorgde in overleg 
met de redactie van de Dominicuskrant. 
Ondanks de coronacrisis kon er toch een gemeentemiddag plaatsvinden.  Die had als 
onderwerp de verbinding tussen de liturgie en de liederen in de vieringen. Dirigent Arjan van 
Baest, organist/pianist Evert van Merode en LT-lid Marcel Elsenaar voerden deze middag 
samen uit, er werd enthousiast geluisterd en gezongen en de reacties van de aanwezigen 
waren zonder meer lovend.   

 
Ook in dit verslagjaar was er tweemaal 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 jaarlijkse Open Kerk in de zomer vond plaats op zeven zondagmiddagen, geheel 

corona-proof, waarop we weer honderden bezoekers konden begroeten. Op een van die 
middagen vond een ‘mensenbieb’ plaats, een ontmoetingsmogelijkheid tussen bezoekers 
van de Dominicus en mensen met een verhaal. Op gepaste afstand werden levendige 
gesprekken gevoerd waarbij die mensen het hemd van het lijf gevraagd mocht worden over 
hun verhaal en de betekenis daarvan in hun leven. Zo waren er bijvoorbeeld een 
politieagent, een transgender, en een vluchteling c.q. statuszoeker. 

 
Dit jaar waren er wederom geen klachten, zodat de klachtencommissie niet in actie 

hoefde te komen.  
 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat onder de omstandigheden veel geplande 

activiteiten opgeschort moesten worden of zelfs van de agenda afgevoerd. Zo werd het 
Inspiratieplan, in januari verspreid onder de werkgroepen, tijdelijk in de bureaula gelegd, de 
mogelijkheden om hier uitwerking aan te geven waren er niet. Ook het beleidsplan van de 
beleidsraad zelf bleef liggen, door de raad werd het lopende werk zo goed mogelijk gedaan. 
Dat gold trouwens voor alle werkgroepen en sub-werkgroepen, er is ondanks de 
belemmeringen toch veel activiteit geweest. Zo besteedde de werkgroep pastoraat samen 
met de pastores veel aandacht aan onderling pastoraat. Door middel van belrondes, kaartjes 
en soms wandelingen werd contact  gezocht met gemeenteleden. De werkgroep diaconaat 
werkte samen met andere binnenstadskerken voor het verlichten van het lot van dak- en 
thuislozen. Met kerst werd een ‘Open Huis buiten’ georganiseerd, waarbij een groep 
daklozen verrast werd met ‘goodybags’, waarin praktische zaken voor het leven op straat 
maar ook lekkere extra’s.  

De beheercommissie was vooral druk met de coronamaatregelen en het zorgen voor 
goede uitzendingen van de vieringen, maar ook de verbouwingsplannen vroegen aandacht.  

 
Al met al is het toch een goed jaar geweest ondanks de beperkende maatregelen. Er is 

veel onderling contact geweest, veel werk verricht door professionals en vrijwilligers en veel 
genoten van de Dominicus als gemeente en als kerk. 
 

We hopen dat we in het jaar 2021 elkaar weer in levende lijve mogen ontmoeten in ‘onze’ 
Dominicus. 
 
 

Amsterdam, 5 februari 2021 


