Vieringen bij de Haagse Dominicus
januari - maart 2020

OVER DE VIERINGEN

DE HAAGSE DOMINICUS

• 5 januari – Drie koninginnen
In het geboorteverhaal van Jezus komen alleen maar mannen op bezoek (herders
en wijzen). Wat zouden drie ‘koninginnen’ ons en de pasgeborene brengen? We
wagen deze vrije gedachte als nieuwjaarsexperiment.

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.

(Overweging door Nienke van Dijk)

• 19 januari – Het klopt wel, maar het deugt niet
Het gelijknamige boek van Stevo Akkerman doet ons dieper duiken in de wereld
van de banken, maar doet ons ook nadenken over onze moraliteit. Handelen blind
binnen de regels is bijna geweld. Welke normen hanteer je nu eigenlijk zelf?
(Overweging door Henk Baars)

• 2 februari – Even thuis (Jubileumviering: 10 jaar Haagse Dominicus)
Een feestelijke viering waarin we kijken waar we vandaan kwamen én waar we
naar toe zouden willen. De Haagse Dominicus is een thuis voor even, waarna we
onze weg gaan om dan toch weer terug te komen, want: Hier ben je even thuis!
Een viering waarna ook nog lunch, theater en zang.
• 16 februari – Humor (serie: Stemmingen)
Valt er ook te lachen in de bijbel of is het van kaft tot kaft een uiterst serieuze
verzameling boeken waarbij grappen maken en humor ongepast is? Waar worden
we blij van en valt er naast alle ernst ook te lachen in de Haagse Dominicus?
(Overweging door Paul van der Harst)

• 1 maart – Woede (serie: Stemmingen)
We hebben de neiging om woede en daarmee de kans op conflict en erger ‘de
kop in te drukken’. Toch staat de Bijbel vol met conflictsituaties. Hoe de woede in
jezelf te onderkennen, toe te laten en ook tot bedaren te brengen?
(Overweging door Aline Barnhoorn)

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

• 15 maart – Tien nieuwe woorden
Is het mogelijk om naast de tien geboden tien eigentijdse woorden te bedenken
die richtinggevend kunnen zijn? Welke beelden doemen op als je er eens echt
voor gaat zitten en fris tegen je leven aan wil kijken? Er is altijd een diepere laag in
je denken die meer richting aangeeft dan je verwacht.
(Overweging door Henk Baars)

De Haagse Dominicus is aangesloten bij de Groene Kerkenactie.

Haagse Dominicus… oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling
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