Had ik vleugels van morgenrood
vloog ik over de verste zeeën
ook daar Gij, uw hand,
uw rechterhand die mij vasthoudt.
naar psalm 139 (Huub Oosterhuis)

Na een goed leven, dat zich vooral in Amsterdam
afspeelde, is in Aqua Viva te Nijmegen overleden onze
zeer gewaardeerde medebroeder, onze geliefde oom
en neef

Jan Nieuwenhuis
dominicaan
31 januari 1924    24 augustus 2019
Hij was 76 jaar geprofest en 71 jaar priester.
Na zijn opleiding bij de dominicanen in Nederland en
zijn promotie aan het Angelicum in Rome werd hij
redactiesecretaris van het dominicaanse weekblad ‘de
Bazuin’. In 1964 werd hij één van de pastores van de
Dominicuskerk te Amsterdam. Hij raakte vooral
betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk. Hij was een
belangrijke stimulator in de ontwikkeling van de
Dominicusgemeente zoals deze nu is. De vruchten van
zijn studie naar de evangelist Johannes mondden uit in
het lijvig boekwerk ‘Johannes de Ziener’.
In hem verliezen wij een begenadigd schrijver en een
bezield prediker, Bijbels geïnspireerd, eigenzinnig en
om mensen bewogen.
Moge hij ‘duren’ bij de Eeuwige en bij ons.
Namens de medebroeders:
René Dinklo o.p.
Oude Kleefsebaan 2
6573 BG Berg en Dal
Namens de familie:
Jan-Willem Pieterse
Saskia Pieterse
p/a Uitvaartcentrum Bouwens
Startbaan 7
1185 XP Amstelveen
Zijn afscheidsviering zal plaatsvinden zaterdag 31 augustus
om 11.00 uur in de Dominicuskerk, Spuistraat 14 (ingang
Korte Korsjespoortsteeg), Amsterdam.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Daarna wordt Jan in besloten kring bijgezet
in het familiegraf op de r.-k. begraafplaats Buitenveldert.

Woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land.
Huub Oosterhuis

De Amsterdamse Dominicusgemeente neemt afscheid
van haar geliefde voorganger en onvergetelijke inspirator

Jan Nieuwenhuis
die zaterdag 24 augustus op 95-jarige leeftijd is overleden.
Wij doen dat met verdriet in ons hart, maar vooral met
respect en grote dankbaarheid voor wat hij voor onze
gemeente heeft betekend. Jan was ruim vijftig jaar geleden
een van de initiatiefnemers die de Dominicusgemeente
hebben omgevormd tot vernieuwingsbeweging. Als geen
ander wist hij, onder meer met zijn aansprekende
toespraken op zondag, de gemeente te inspireren en
kinderen en jongeren bij de liturgie te betrekken. Ook
begeleidde hij op onnavolgbare wijze gemeentereizen
naar Turkije, in de sporen van zijn geliefde apostel Johannes.
De wederzijdse betrokkenheid en verbondenheid zijn tot
op het laatst groot gebleven.
Iedereen die zich betrokken weet bij Jan Nieuwenhuis
is van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsviering op
zaterdag 31 augustus om 11.00 uur in de Dominicuskerk,
Spuistraat 14 (ingang Korte Korsjespoortsteeg), Amsterdam,
op loopafstand van Amsterdam CS.
Dominicusgemeente Amsterdam
www.dominicusamsterdam.nl

