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Verslag van het participantenoverleg  

 gehouden op zondag 15 januari 2023, van 11.45 – 12.30 uur  

 in buurt-en-kerkhuis Bethel, te Den Haag. 

Aan de oproep van het bestuur hebben 35 betrokken HD-ers gehoor gegeven. 

1. Opening 
Voorzitter Henk Baars opent de bijeenkomst. Hij wijst op de bijeenkomst van kleinere 

geloofsgemeenschappen komend voorjaar in Rimini – Italië waar in Europees verband wordt 

gesproken over het wel en wee van deze geloofsgemeenschappen.  

In Nederland bestaan ongeveer 42 van dergelijke gemeenschappen.  

In voorgaande bijeenkomsten van dit Europees Verband bleek dat deze groepen een sterke, hechte 

onderlinge band kennen met een drive om vooral vol te houden en door te gaan. Dit ondanks het 

steeds ouder wordende ledenbestand. Henk roept op om –zo mogelijk- daar aanwezig te zijn. 

2. Jaarverslag 2022 
Secretaris Tamme Wiegersma: “Er is een enkele kanttekening bij dit verslag: onder het item 

“Voorgangers” ontbreekt het vermelden van de Ekklesia – Den Haag.” 

Wat betreft het gebruik van het Voedselkastje wordt er met name op gelet dat ook hier van 

toepassing is : “eerlijk zullen wij alles delen”. 

Het jaarverslag 2022 wordt geaccordeerd. 

3. Begroting 2023, financiën 
Leo van Driel –penningmeester- licht de begroting kort toe. Deze was gepubliceerd in de Haagse 

Dominicus-brief d.d. december 2022. Leo merkt op dat de stand van de financiën gunstig is. Er is nog 

een buffer in geval van calamiteit. 

Einar Sies geeft aan dat de CV lager zou kunnen worden afgesteld in de kerkzaal. 

Irene Opschoor vraagt naar de betaling van de koffie. Deze moet inderdaad worden betaald. De  

“koffiebus” voor de betaling staat niet voor niets bij het uitschenken. 

De begroting wordt akkoord bevonden. 
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4. Hoe gaat de Haagse Dominicus verder?  
Uitkomsten van de gehouden heidag door bestuur, stuurgroep-liturgie en koorbestuur worden 

toegelicht. 

Henk Baars geeft aan dat het bestuur in 2022 zich zorgen maakte omtrent het voortbestaan van onze 

geloofsgemeenschap, met name gelet op het geringe bezoekersaantal in de vieringen.  

Henk vertelt over de gehouden heidag d.d. 10 december jl. o.l.v. Alain Verheij. Verheij is freelance 

theoloog, schrijver, spreker, publicist. De uitkomst van deze heidag is geweest dat er 3 thema’s zijn 

gekozen om aan verder te werken. 

De 3 thema’s zijn: “Mogelijke samenwerking met andere geloofsgemeenschappen”, 

“Maatschappelijke Verbindingen” en “Wat kunnen wij anders doen?”. 

Aan de stuurgroep-liturgie is door het bestuur inmiddels gevraagd om zich te buigen over de 

uitkomsten van “Maatschappelijke Verbindingen” en “Wat gaan we anders doen?” Het bestuur heeft 

voorgesteld via een creatieve brainstorm dit aan te pakken, om vandaar uit te komen tot 

weloverwogen en welomschreven modellen die uitvoerbaar zijn in de komende periode. 

Het bestuur zal tevens een enquête organiseren onder alle HD-ers om te inventariseren waar ieders 

kwaliteiten en competenties liggen om deze mogelijkerwijs in te kunnen zetten bij toekomstige 

acties van de HD waar het gaat om het leggen van relaties (samenwerkingsverbanden met andere 

geloofsgemeenschappen, maatschappelijke verbindingen, etc.) 

Daarna zullen via een schrijven vanuit het bestuur andere geloofsgemeenschappen worden 

benaderd of er tot mogelijke samenwerking kan worden gekomen. 

Ad de Gruijter erkent dat de zorgen terecht zijn: waarom krimpen kerken en 

geloofsgemeenschappen, zo stelt hij. Ligt het aan de thema’s die aan de orde worden gesteld, aan de 

liederen die worden gezongen, zijn we gedateerd? Haakt men af nu je thuis de streaming kunt 

volgen? 

De stuurgroep-liturgie zal –aangevuld met een aantal meedenkers vanuit de HD- op 14 maart a.s. een 

bijeenkomsten organiseren rondom de onderwerpen “Maatschappelijke Verbindingen” en “Wat 

kunnen we anders doen?”. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden. 

De insteek is om “out of the box” te denken. Moeten we af en toe overgaan tot het organiseren van 

een alternatieve viering? Welke ideeën leven er?  

Cokkie van Santen benoemt dat het van groot belang is dat we meer naar buiten treden: we zijn te 

intern gericht. Het PR-beleid naar buiten zal veel meer gestalte moeten krijgen. Zij stelt ook de vraag: 

wie bindt zich nog langdurig vandaag de dag? 

Gesteld wordt ook dat onze activiteiten wellicht meer vanuit de maatschappelijke hoek moeten 

worden benaderd.  

Marion Jongens geeft aan dat het koor van de Bergkerk noodlijdend is. Kunnen we als koor ons 

onderling met hen verbinden? 

Hanneke van Elsacker zou het op prijsstellen als er frequenter vieringen werden gehouden. Op die 

manier kun je tegemoet komen aan het gevoelen om vieringen van diverse aard te organiseren. 

Heleen Goddijn vraagt zich af of de zondagmorgen “heilig” is. Is het aan te bevelen om vieringen op 

andere tijdstippen te houden? 

Henk Baars benoemt het verslag dat Juut Meijer heeft samengesteld n.a.v. onze heidag. Juut was  
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aanwezig als “auditor” vanuit de landelijke organisatie “2of3bijEEN”. Juut zegt: “gooi niet zomaar 

weg wat je samen in je bestaan hebt verworven”.  

Anderzijds is het cruciaal om vrijheid te gevoelen de dingen anders te doen. 

Cobie Roeleveld stelt dat er nog hiaten in het rooster 2023 (jaarplanning) zijn. Vraag is of daarmee 

andere invulling gegeven kan worden aan de vieringen van dat moment. 

Janneke Hogendorf vindt dat we jongeren niet uit het oog moeten verliezen.  

Aanbevelenswaardig is het aantrekken van een Communicatie-adviseur.  

Thomas Hulsbergen beaamt dat het belangrijk is voor de HD de jongere bepaald niet uit het oog te 

verliezen. In dit verband noemt Einar Sies het verschijnsel “preek van de leek”.  

Henk Baars vat de plannen samen waaraan gewerkt wordt: 

- 2 werkgroepen :”Maatschappelijke Verbindingen” en “Wat kunnen we anders doen?” 

- een enquête uitzetten onder alle HD-betrokkenen; het streven is in kaart te krijgen de kwaliteiten 

en competenties en die te benutten binnen de HD ivm de toekomstplannen 

- experimenteren met “nieuwe dingen”, andersoortige vieringen 

- commissie om na te gaan met welke andere geloofsgemeenschap(pen) de HD zou kunnen 

samenwerken 

Ad de Gruijter vertelt over het plan vanuit bestuur en stuurgroep-liturgie om de diverse kleine 

geloofsgemeenschappen in den lande een bezoek te brengen en daarbij een viering mee te maken. 

5. Rondvraag 
Marijke Blaauw zegt dat de evangelische kerken veel jeugd aantrekken en dat die vieringen meestal 

heel goed worden bezocht. Kunnen wij daarvan leren? 

Jolly van der Velden zegt dat de uitwerking van alle werkgroepen gelijktijdig zou kunnen worden 

uitgevoerd, dus ook meteen na te gaan met wie de HD zou kunnen samenwerken. 

Henk Baars zegt toe dit tijdens een bestuursvergadering te bespreken. 

Bovendien –zo zegt Einar Sies: samenwerking is nog geen fusie. 

Henk Wubben vindt dat samenwerking nog niet persé hoeft te betekenen dat samenwerking met 

een andere geloofsgemeenschap onze redding zou zijn op de langere termijn. 

Maria van Riel vraagt zich waarom steeds dezelfde mensen de taken uitvoeren: vraag ook eens een 

ander! 

6. Sluiting 
Henk Baars sluit deze bijeenkomst. Hij dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng.   

Voor dit verslag, 

Tamme Wiegersma, secretaris Bestuur Haagse Dominicus. 

17-01-23. 


