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Haagse Dominicus… oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

DE HAAGSE DOMINICUS

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofsgemeenschap 
voor nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokkenheid op mens en 
maatschappij komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een 
eigentijdse viering met aansprekende teksten en liederen. We zingen 
vooral liedteksten van Huub Oosterhuis.

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart 
kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We 
bezinnen ons op actuele en fundamentele vragen van mens en 
samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende 
bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van 
ervaringen van mensen. 

Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn:
verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden, doen.

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Koor van de 
Haagse Dominicus o.l.v. Jan Hulsbergen en met Julia Urinyova aan 
de vleugel.

De vieringen van de Haagse Dominicus zijn elke eerste en derde 
zondag van de maand in kerk- en buurthuis Bethel in de Thomas 
Schwenckestraat 30 (zijstraat Laan van Meerdervoort). De Bethel is 
te bereiken met tram 3 of 12 (halte Fahrenheitstraat).

www.haagsedominicus.nl

informatie@haagsedominicus.nl

De Haagse Dominicus is aangesloten bij de Groene Kerkenactie.

OVER DE VIERINGEN
•  7 oktober – Noten op je zang
Als je kunt zingen is dat een groot geluk in je leven. Hoe lang doe jij 
het al, waar is het ooit begonnen? We vieren het vijftigjarig bestaan 
van het Koor van de Haagse Dominicus. 
Zingend je leven beginnen en zingend ten onder gaan als je stem 
troebel is geworden. En dan kun je nog zingen van binnen.
(Overweging door Henk Baars)
 
•  21 oktober – Veiligheid
‘De wereld is veiliger dan ooit’ wordt beweerd en met cijfers 
onderbouwd. Om je heen zie je conflicten in een turbulente en 
onzekere wereld. Gaat het om de cijfers of om je gevoel? Voelen wij 
ons veilig bij elkaar, ik bij jou, jij bij mij? De psalmist poogt zichzelf 
moed in te spreken in Psalm 46: ‘God is voor ons een veilige 
schuilplaats.’ Wat zou jouw tekst kunnen zijn?
(Overweging door Ad de Gruijter)

•  4 november – Levensweg/herdenking overledenen
Zou het waar zijn dat je pas echt dood bent als je naam niet meer 
wordt genoemd? En alle naamlozen dan? Wij herdenken al onze 
dierbare overledenen én wie geen naam kreeg. Wij zijn geworden 
wie wij zijn door wie ons voorgingen. Nu gaan wij onze levensweg. 
Ieder doet ertoe. Jij ook.
(Overweging door Derk Stegeman)

•  18 november – Vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek en maatschappelijke instituties lijkt af te 
nemen. Maar ook in de media en internetbedrijven. Vertelt nieuws de 
waarheid of is het fake? Van louter wantrouwen kun je niet leven. 
Psalm 118 zingt: ‘De Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Kun jij 
iemand blindelings vertrouwen? Heb jij vertrouwen in de toekomst? 
We maken de balans op.
(Overweging door Willem van der Meiden) !


