Verslag ledenvergadering d.d. 18.03.2015
In totaal waren er 14 deelnemers: 8 deelnemers uit bestuur en kerngroep en 6 overige
deelnemers. Negen personen hadden zich afgemeld.
Kerngroep voorgangers
De structuur van werken was aan herziening toe. De stuurgroep liturgie, die
verantwoordelijk was voor de planning van de vieringen is opgeheven. In plaats daarvan is
een kerngroep voorgangers gevormd.
De kerngroep bestaat momenteel uit Henk Baars, Nienke van Dijk en Ad de Gruijter. Ria
Huisman verzorgt het secretariaat van de kerngroep. De dirigent van het koor, Jan
Hulsbergen, neemt qualitate qua deel aan het overleg. De kerngroep zet de grote lijnen uit
van de cycli van vieringen en houdt de samenhang in het oog. De afzonderlijke vieringen
worden voorbereid door wisselende groepen (bestaande uit voorganger, 2 e liturg,
coördinator, dirigent). Er is behoefte aan uitbreiding van de kerngroep met tenminste één
lid. Gelet op de verhoging van de frequentie van het aantal vieringen per maand wordt
gestreefd naar een omvang van zes personen.
Koor
Het Jenhka koor wordt het koor van de Haagse Dominicus. Jenhka is een zelfstandige
vereniging met eigen bestuur. Op de ledenvergadering in januari jl. is met grote meerderheid
ingestemd met de overstap naar de Haagse Dominicus. Er is afscheid genomen van het MCH
Westeinde, waar Jenhka bijna vanaf de oprichting regelmatig gezongen heeft. Eerdaags
geldt dat ook voor de Elandstraatkerk, die sinds 2005 de thuisbasis voor het koor is geweest.
De fusie van de Elandstraat met een vijftal andere parochies in Den Haag noord maakte door
de strakke liturgische regelgeving het zingen voor Jenhka met een eigentijds repertoire niet
langer tot een uitdaging.
Met Pasen zal het Jenhka koor volledig beschikbaar zijn voor de Haagse Dominicus. Qua
belasting is het voor de koorleiding goed te doen, zeker met een efficiënte voorbereiding van
de vieringen. In noodgevallen kan altijd vervanging geregeld worden, zowel voor dirigent als
pianiste.
Locatie
Aan het functioneren van de ringleiding wordt gewerkt.
De microfoon/ geluidsinstallatie functioneert evenmin goed. Wellicht dat de oplossing
gevonden kan worden in een losse microfoon met zendertje of revers-microfoon.
Vervanging van de hele installatie is niet nodig. Dringend verzoek om e.e.a. nog voor Pasen
te regelen.
PR
De PR-aangelegenheden worden verzorgd door Heleen Goddijn. Jolly van der Velden heeft
zich beschikbaar gesteld om mee te denken.
Er is een buurtflyer vervaardigd die vóór Pasen in de omgeving van de Bethel huis-aan-huis
verspreid wordt. Voorts is er een nieuwe algemene flyer in de maak. Logo, kleur en
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lettertype worden in een nieuw jasje gestoken, zodat het een aansprekend geheel wordt.
Daarnaast is er nog de boekenlegger.
Punt van aandacht is de leeftijd van de bezoekers. We missen de leeftijdsgroep 50-min. Een
aparte campagne gericht op jongere mensen is gewenst.
Gemeenschapsontwikkeling
Er is door Hans Opschoor een notitie vervaardigd onder de titel ‘En dan is het maandag’ (zie
blz 3). Op de bezinningsdag die in het najaar 2014 is gehouden, is geconstateerd dat het
wenselijk kan zijn om naast de vieringen andere activiteiten te ontwikkelen die het
gemeenschapsgevoel versterken. In de notitie worden daarvoor suggesties aangereikt. Er is
daarbij tevens een vragenlijst gemaakt om de behoeften te peilen.
In de gedachtewisseling over de notitie worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- De Bethel heeft zelf een aanbod van activiteiten; waaraan desgewenst deelgenomen
kan worden.
- Omgekeerd komt vanuit de Bethel de vraag wat de Haagse Dominicus kan betekenen
voor de Bethel.
- Probeer een balans te vinden tussen zelf organiseren en aansluiten bij andere
initiatieven.
- Het is zaak een goede match te maken tussen verwachtingen en aanbod. Oppassen
voor het wekken van verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden.
- Een werkwijze kan zijn gewoon een initiatief te starten en kijken wie er mee wil doen.
- Wat betreft de enquête wordt geadviseerd even te wachten met het uitzetten
daarvan totdat de Haagse Dominicus goed gesetteld is in de Bethel.
- De bescheiden initiatieven die er nu al zijn mogen niet vergeten worden:
verwelkoming bij binnenkomst, bestemming bloemen, diaconale doelen van de
collectes (hierover goede uitleg verschaffen), voedselbank, opvang nieuwkomers.
Wat om dit laatste goed uit te voeren zijn meerdere gastvrouwen/-heren nodig.
Financiën
Er wordt door penningmeester Leo van Driel informatie gegeven over de financiële situatie.
De kosten per viering bedragen gemiddeld € 530,- (huur, voorganger, koor, koster,
materialen). Daarnaast zijn er nog algemene kosten, zoals de PR. De vaste bijdrage van
leden/vrienden bedroeg in 2014 € 5.500,-; de opbrengst van de collectes €4.000,-. Al
degenen die aan deze inkomsten hebben bijgedragen worden door de penningmeester
uitdrukkelijk bedankt.
Met de verhoging van het aantal vieringen naar 2 per maand zal jaarlijks €14.000,- nodig zijn
om quitte te spelen. Dat impliceert dat de inkomstenkant versterkt moet worden.
Aanbevelingen vanuit de vergadering:
- meer mensen werven om een vaste bijdrage te geven;
- aansporing tot zo mogelijk hogere bijdragen / collectes
- attent zijn naar de gevers, bedanken voor de giften;
- ook contact onderhouden met de mensen die geen e-mail hebben.
Rondvraag
Tot slot: we zitten tussen ambitie en kwetsbaarheid wat betreft aantal voorgangers, leeftijd
bezoekers, programma, koor. Dat vergt specifieke aandacht.
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BIJLAGE: “En dan is het maandag”
Maart 2015
De Haagse Dominicus is een geloofsgemeenschap met een oecumenisch karakter voor mensen in de
(wijde) omgeving van Den Haag. Tot nog toe wordt dat vorm gegeven in maandelijkse (binnenkort: twee
maal per maand) vieringen op zondagen. Tijdens de bezinningsdag van 22 augustus 2014 werd een
verbreding van het gemeenschapsgevoel ook naast de vieringen wenselijk geacht. “En dan is het
maandag”, zo vat het verslag van die dag het gevoel samen dat sommigen bekruipt na afloop van de
vieringen. Zou het niet goed zijn om na te denken om ook tussen de vieringen door mogelijkheden van
contact en/of bezinning te hebben? Er werden twee aspecten genoemd: meer betrokkenheid op de
samenleving, en meer onderling pastoraat. Welke wensen leven er hierover in de HD-gemeenschap en wat
voor mogelijkheden hebben we (ook in de Bethel?).
Onderling contact
Bij onderling pastoraat gaat het om vormen van aandacht voor elkaar. Op dit moment bestaat die
vooral uit contacten via het koor of in de koffieruimte na de vieringen.
Daarnaast zou een contactpunt of een netwerkje van contactpersonen nuttig kunnen zijn. Op die manier
kan er voor ieder die dat wil een communicatiekanaal zijn. Ook kan gedacht worden aan activiteiten door
de week waarin geïnteresseerden kunnen participeren, zoals maaltijden, gespreksgroepen etc.
Wat de optie van maaltijden betreft, bestaan er verschillende varianten: centraal gezamenlijk
eten (wat misschien zou kunnen in de Bethel, maar dat moet worden onderzocht) of in kleinere groepen
bij mensen thuis (zoals binnen de Haagse Ekklesia gebeurt). De mogelijkheid is ook geopperd van af en toe
een zondagochtendontbijt met bijvoorbeeld een gesprek met iemand.
Voor wat betreft gespreksgroepen: die kunnen een primair sociaal effect hebben of een primair
leereffect. Hier worden gespreksgroepen genoemd vanwege het sociale/pastorale element erin. In de
Leidse Ekklesia bestaan bijvoorbeeld groepen voor oudere participanten die een eigen programma
ontwikkelen voor gespreksonderwerpen binnen de groep.
Betrokkenheid op de samenleving
Bij betrokkenheid op de samenleving gaat het om bezinning op (en eventueel inzet voor) dingen
die buiten de directe HD-sfeer gebeuren. Via onze collectes doen we daar al iets aan. Ook valt te denken
aan vormen van actie rond Voedselbank, asielzoekers.
Er kan behoefte zijn aan groepen die zich richten op reflectie en eigen ontwikkeling via
gespreksgroepen. Bijvoorbeeld rond specifieke religieuze thema’s zoals spiritualiteit, relaties
christendom-islam. Of rond meer existentiële thema’s als euthanasie, eenzaamheid, levensstijl. Of meer
‘politieke’ onderwerpen als: het Midden Oosten, duurzaamheid, klimaat/energie. Er zijn groepen die
boeken bespreken, of bijeenkomen rond films (wat bijvoorbeeld in de Bethel kan).
De werkformule kan variëren van groepen of algemenere bijeenkomsten rondom een tevoren
vastgesteld onderwerp tot groepen die zijn gevormd zonder een vast onderwerp maar met open
agenda’s. Vormen van leiderschap kunnen uiteenlopen: van aangezochte personen om leiding te geven
aan reflecties, tot meer bottom-up binnen de groep, vanuit onze eigen gemeenschap.
Ontmoetingsplaatsen kunnen centraal zijn (mogelijk in de Bethel), dan wel decentraal bij mensen thuis.
Het zou mooi zijn als er van binnen onze gemeenschap al voorstellen komen voor thema’s en
misschien ook bereidheid een groep te coördineren.
Het lijkt op voorhand wenselijk om de weg van verdere gemeenschapsontwikkeling binnen de HD
voorzichtig en geleidelijk in te slaan. Dit heeft te maken met de omvang van de HD-gemeenschap en de
capaciteit om hier verder vorm aan te geven. Een eerste stap zou kunnen zijn om voor de herfst van 2015
een activiteit in deze geest te ontwikkelen.
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