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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. 
 

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

De vieringen van de Haagse Dominicus zijn elke eerste en derde zondag 
van de maand om 10.30 uur 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 

•   3 november – Herdenking overledenen 
We gedenken onze dierbare overledenen met Allerzielen en op zoveel andere 
momenten en plaatsen die ons denken doen aan haar, aan hem, aan allen, niet 
meer in ons midden. In vertellen van verhalen en het noemen van hun namen 
blijven wie zijn heengegaan levend en levendig. Een keten van verbondenheid. 
(Overweging door Ad de Gruijter) 
 
•  17 november – En toch…! 
De natuur lijkt te sterven en we halen de komende tijd licht en groen in huis. We 
weten wel dat wat verdwenen lijkt weer terugkeert en vertrouwen er op.  Maar 
wanneer je in je leven een periode doormaakt van leegte en zinloosheid, kun je 
dan nog vertrouwen vinden en zeggen ‘En toch…!’  
(Overweging door Willem van der Meiden) 
	
•  1 december – Geduld (1e zondag van de Advent) 
De optimisten zeggen dat, zoals wel vaker, nieuwe technieken en uitvindingen de 
aarde, de leefbaarheid en de toekomst op tijd veilig zullen stellen. Schone energie, 
nieuwe landbouwtechnieken, kweekvlees. Heb vertrouwen en geduld. In deze 
viering toetsen we ons vertrouwen en geduld. Maar… heb jij dat wel? 
(Overweging door Henk Baars) 
 
•  15 december – Haast (3e zondag van de Advent) 
De pessimisten zeggen dat het al te laat is. Haast is geboden om 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, het uitsterven van diersoorten een halt 
toe te roepen. We moeten vooral elkaar aanmoedigen, overtuigen en in actie 
komen. In deze viering toetsen we onze zorgen, haast en wat we zelf zoal doen?  
(Overweging door Derk Stegeman) 
 
•  24 december – ‘Een bijzonder mensenkind ben je’ (Kerstavond) 
Van een moeder die meegroeit met die merkwaardige zoon van haar. Van je eigen 
geboorte herinner je je niets, maar wat is het verhaal dat ze vertellen? We 
verzamelen geboorteverhalen van elkaar en relateren die aan de 
geboorteverhalen van Jezus. Zit er een Messias in jou? Kerstmis 2019 is teruggaan 
naar je geboortegrond. Een bijzonder mensenkind ben je.  
(Overweging door Henk Baars) 

 !


