Beleidsplan
Missie
De Haagse Dominicus is een open en onafhankelijke christelijke geloofsgemeenschap van
mensen met en zonder kerkelijke achtergrond. Mensen die inspiratie willen halen uit de
Bijbelse traditie en uit de wereld van vandaag.
In de Haagse Dominicus zijn we op zoek naar uitdagingen die ons stimuleren over onze
grenzen heen te kijken, met aandacht voor elkaar en voor onszelf.
Activiteiten
Ter uitvoering van de missie organiseert, ondersteunt en bevordert de Haagse Dominicus
bijeenkomsten en activiteiten binnen de aandachtsvelden liturgie, pastoraat, diaconaat en
cultuur. Vanuit haar grondslag en missie kan de Haagse Dominicus samenwerken met
andere geloofsgemeenschappen en organisaties.
De activiteiten worden aangestuurd door een bestuur en door dit bestuur ingestelde
werkgroepen. Het beleid van het bestuur is onderwerp van periodiek overleg met de leden
van de Haagse Dominicus.
Liturgie
Elke eerste en derde zondag van de maand wordt een liturgische viering gehouden.
Deze vieringen vinden plaats in het buurt- en kerkhuis de Bethel,
Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag.
In de lijn van de missie kenmerken deze vieringen zich door inspirerende samenkomsten,
waarin mensen op zoek zijn naar inzichten zonder pasklare antwoorden, over een
rechtvaardige en duurzame wereld, over leven en dood, over liefde en vriendschap.
Samen zingen, met ondersteuning van een koor, van eigentijdse liederen vormt een
essentieel element van de vieringen. In het verlengde van de vieringen vormt het
onderhouden en uitbreiden van een sociaal netwerk een belangrijk gegeven.
Pastoraat
Aan mensen die pastorale ondersteuning wensen wordt gelegenheid geboden voor
pastorale gesprekken met een pastor.
Diaconaat
In elke liturgische viering wordt een collecte gehouden. Een deel van de collectes wordt
besteed aan diaconale doelen, bij voorkeur aan projecten en organisaties binnen de stad
Den Haag, ten behoeve van mensen en groepen voor wie financiële ondersteuning van
wezenlijk belang is.
De Haagse Dominicus stimuleert dat mensen zich inzetten voor de voedselbank en andere
sociale projecten.
Cultuur
De Haagse Dominicus stimuleert de uitvoering van eigentijdse religieuze muziek en zang, in
het bijzonder de liederen van componisten als Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Door
middel van concerten en de organisatie van lieddagen wordt hieraan uitdrukking gegeven.

Beleidsplan 2016 – 2018
Conform het bovenstaande streeft de Haagse Dominicus in de periode 2016-2018 het
volgende na:
- voortgaande verkenning van mogelijkheden tot contact en samenwerking met
andere soortgelijke geloofsgemeenschappen, in de regio Den Haag en elders;
- versterken van de samenwerking in de uitvoering van activiteiten met het buurt- en
kerkhuis de Bethel;
- experimenteren met vormen van interactie gericht op bezinning, reflectie, inspiratie
en contact buiten het kader van de vieringen;
- bevorderen van de uitbreiding van het sociaal netwerk, onder meer door het
presenteren van de missie van de Haagse Dominicus aan personen en groepen in de
Haagse regio en het ontwikkelen van een daarop gerichte communicatiestrategie;
- organisatie van lieddagen en andere muzikale evenementen;
- consolideren en uitbouwen van de financiële draagkracht van de Haagse Dominicus,
primair op basis van bijdragen uit de eigen gemeenschap.

