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Haagse Dominicus… open geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling! 

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 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. 

GENADE EN WAARHEID 

‘’Geef mij één uur genade en waarheid, in deze lege, stilstaande tijd.’ 
(Huub Oosterhuis) 
 

Het Koor van de Haagse Dominicus brengt u helemaal in de 
kerststemming met eigentijdse Nederlandstalige kerstliederen en 
Engelstalige Christmas Carols.  
In het eerste deel van deze avond worden diverse eigentijdse advent- en 
kerstliederen gezongen, veelal op tekst van de theoloog/dichter Huub 
Oosterhuis en met muziek van Antoine Oomen en Tom Löwenthal.  
In het tweede deel klinken er klassieke Engelse Carols, waarvan de 
meeste met bewerking van de Engelse componist David Willcocks. 
 

Wanneer:  donderdag 19 december. 
Waar:  Kerk- en buurthuis Bethel. 
Adres:  Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag.  
Aanvang:  20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.  
Entree:  € 10,-. Prijs is inclusief 2 consumpties.  
Met uw komst ondersteunt u de activiteiten van de Haagse Dominicus en van het koor! 
 

Iedereen is van harte welkom om te luisteren en mee te zingen! 
Na afloop is er een gezellig samenzijn met een drankje. 
 

Het Koor van de Haagse Dominicus staat o.l.v. Jan Hulsbergen.  
Vleugel:  Javier Krohn. 
Fluit:  Nadja Zhelnina. 
Klarinet:  Pepijn Hulsbergen. !


