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JAARVERSLAG DOMINICUSGEMEENTE 2021 

Personele bezetting 
In 2021 namen we afscheid van pastor Juut Meijer en verwelkomden we Arjan Broers als nieuwe 
pastor. In een volle kerk – het kon net tussen de coronagolven door – zwaaiden we Juut uit. Tijdens 
een symposium op 9 oktober met als thema ‘Eigenlijk geloof ik niets – maar wat dan wel?’ en tijdens 
een kerkdienst in november.   
Het betaalde team van de Dominicus wordt in 2021 gevormd door Juut Meijer (tot november 2021); 
Eva Martens, Arjan Broers (Sinds oktober 2021), de musici Arjan van Baest (dirigent) en Evert van 
Merode (pianist/organist), Frederik Lobbrecht (secretaris) en Jan Pieter de Jong (coördinator verhuur). 
 
Het kerkelijk jaar van de Dominicus 
Zomaar enkele hoogtepunten in het jaar waren – naast Pasen, Pinksteren en Kerst – het 
zoomprogramma ‘Onder de luifel’ tijdens de veertigdagentijd, het Parlement van de aarde, de 
twaalfjarigendienst, de klimaatmars op 6 november (de Dominicus was een verzamelpunt), de 
Vrouwendag (het weekend zat er dit jaar niet in) en de gemeentemiddag. Thema’s die dit jaar 
nadrukkelijk aandacht kregen waren: klimaat en het slavernijverleden.   
 
De Dominicus geeft de diensten in het jaar vorm in series. In 2021 luidden de titels van de series: Op 
weg naar een nieuwe geboorte; Grondwoorden; Opstaan en verdergaan; Nieuwe gaven van de 
Geest; De Kunsten; De zomerdiensten; De orde van de feniks; Eigenlijk geloof ik niets – maar wat dan 
wel?; Ongezien, ongehoord, ongekend.  
 
Corona 

Schud geen handen, omhels elkaar niet. 
Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel gevaccineerd bent!). 

 
Corona had het hele jaar zijn weerslag op de kerkdiensten, de activiteiten door de week en de 
concerten. Dominicusgangers en nieuwe geïnteresseerden volgden de diensten van huis uit via de 
streamingsservice. Een groep vrijwilligers werd geschoold tot geluids- of beeldtechnicus.  
De doordeweekse kerkelijke activiteiten (studiegroepen, gespreksgroepen, meditatie, koorrepetities, 
workshops e.d.) moesten het grootste deel van het jaar afgelast worden als gevolg van de corona-
epidemie.   
De coronawerkgroep heeft steeds gezocht naar mogelijkheden om de kerkdiensten doorgang te laten 
vinden. Soms was dat alleen mogelijk zonder bezoekers/kerkgangers maar met een minimale 
bezetting van medewerkers (voorganger, lector, dirigent, toetsenist, een handvol zangers en de 
mensen van de techniek). Soms mochten er meer mensen in de kerk zijn. Mondkapjes, testen, 
vaccinaties of niet. De werkgroep ging bewonderenswaardig goed om met de tegengestelde 
behoeften van de Dominicusgangers.  
Ook de concerten en de zangactiviteiten van anderen vonden via de zoom plaats. Zo kwam de 
Dominicus op Goede Vrijdag in het NOS-journaal met de meezing-Mattheüs. https://nos.nl/l/2375160 
 
Werkgroepen 
Werkgroep pastoraat. Pastorale zorg wordt geboden door de pastores. Juist in dit coronajaar werd er 
een intensief beroep gedaan op de pastores. Leden van de contactgroep bezochten (wanneer de 
situatie dat toeliet) mensen thuis die niet in staat waren naar de kerk te komen en toch betrokken 
wilden blijven. De werkgroep bood een gevarieerd aanbod aan groepen en activiteiten. 
  
De Werkgroep Diaconaat initieert, organiseert, coördineert en evalueert diaconale activiteiten. Maar 
door corona konden de meeste van die activiteiten niet plaatsvinden. In het verslagjaar was het 
bijvoorbeeld niet mogelijk het jaarlijkse open huis op eerste kerstdag te organiseren. Wel werd de kerk 
die kerstmiddag opengesteld voor mensen die behoefte hadden aan een ontmoeting met pastores of 
Dominicusgangers. Voor de veertigdagentijd werden verschillende kortlopende activiteiten voorbereid. 
Activiteiten voor mensen die aandacht en zorg nodig hebben: gedetineerden, daklozen, eenzame 
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mensen. Er werden taallessen gegeven aan asielzoekers en ongedocumenteerden en er is 
maandelijks een collecte gehouden voor een project buiten de Dominicusgemeente. Ook is er een 
solidariteitsfonds voor mensen in de gemeenschap, voor wie door financiële zorgen een normaal 
leven niet of nauwelijks mogelijk is. Een aantal mensen uit de Dominicus is als vrijwilliger actief in De 
Kloof, een inloophuis voor dak- en thuislozen. 
In de Dominicusgemeente organiseert een Amnesty-werkgroep drie keer per jaar een actie (tijdens de 
veertigdagentijd, rondom de Vredesweek in september en in december, zo mogelijk in de buurt van de 
dag van de Rechten van de Mens op 10 december). 
Andere activiteiten van deze werkgroep zijn: begeleiding van gedetineerden, een boekenruilhoek, 
vervoer van Dominicusbezoekers die niet zelf naar de kerk kunnen reizen.  
 
De Wereldwinkel 
De groep vrijwilligers die de Wereldwinkel bemenste, heeft na bijna 40 jaar, onder andere door het 
kleiner en ouder worden van de groep, besloten om de zondagse verkoop te stoppen maar nog wel 
door te gaan met de levering van Fair Trade-koffie e.d. aan de kerk, de pastorie en andere afnemers. 
In de loop der jaren hebben veel vrijwillig(st)ers zich ingezet om de Eerlijke Handel te promoten. Met 
de gehele opbrengst (jaarlijks circa € 1.800) werden projecten in de Derde Wereld en het Jeannette 
Noëlhuis ondersteund. 
 
Externe contacten 
De Dominicus Amsterdam onderhoudt actief contacten met externe deskundigen (theologen e.a.) en 
verwante organisaties. De Dominicus is medeoprichter van het landelijke netwerk 2of3bijEEN, een 
samenwerkingsverband van zelfstandige geloofsgemeenschappen.  De Dominicusgemeente is lid van 
de Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) en de Raad van Levensbeschouwingen en Religies 
Amsterdam (RLRA). Via de Raad van Kerken en de RLRA was de Dominicus in 2021 betrokken bij 
verschillende stedelijke activiteiten, bijvoorbeeld in het licht van het slavernijverleden en de 
klimaatmarsen.   
 
Muziek in de Dominicus 
Onder leiding van Arjan van Baest en Evert van Merode heeft het Dominicuskoor zo goed en kwaad 
als het ging in 2021 de diensten opgeluisterd. Er werd gezongen in duo’s, kwartetten, kleine 
ensembles en het gehele, grote koor. 
 
Beheercommissie  
De beheercommissie en de Stichting Beheer Dominicuskerk dragen zorg voor het onderhoud van het 
gebouw. De stichting beheer is een aparte stichting die als doel heeft ten behoeve van het 
kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam, het in eigendom verkrijgen, restaureren, in 
stand houden en beheren van de Dominicuskerk en pastorie aan de Spuistraat 12 te Amsterdam, 
alsmede het om niet ter beschikking stellen van deze kerk met pastorie aan de Dominicusgemeente.   
De beheercommissie heeft de eerste verantwoordelijkheid voor het beheer en de financiën. De 
Beheercommissie beheert het vermogen en de geldmiddelen van de Dominicusgemeente. Zij draagt 
zorg voor de aandachtsgebieden financiën/beheer vermogen; personeelszaken en salarisbetalingen; 
onderhoud gebouwen, investeringen en muziekinstrumenten; beheer pastorie en kerkgebouw. In het 
verslagjaar is onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw en de pastorie. Tevens zijn voorbereidingen 
getroffen voor groot onderhoud aan het kerkgebouw, de pastorie en het orgel in 2022. 
 
Archief 
De Dominicus bezit een uitgebreid archief dat informatie bevat vanaf 1964. Het bevindt zich in de 
pastorie Spuistraat 12. In 2021 werden voorbereidingen getroffen om het oudste deel van het archief 
(tot 1964) onder te brengen in het stadsarchief van de gemeente Amsterdam. 
 
Vrijwilligers 
De Dominicus kan de activiteiten alleen ontplooien dankzij de inzet van meer dan 200 vrijwilligers. Zij 
werken incidenteel of op vaste basis mee als schoonmaker, koffieschenker, gastheer/gastvrouw, 
chauffeur voor mensen die niet zelf naar de diensten kunnen komen, filmer, geluidstechnicus, lector, 
organisator van activiteiten, leider van de kinderdiensten, redacteur of opmaker van de 
Dominicuskrant, bestuurder, coördinator van het openhuis, kunstenaar voor de veertigdagenkalender 
of in een andere rol. Hiermee danken we alle vrijwilligers voor hun inzet! 
 
 

 


