Vieringen in de Goede Week en met Pasen bij de Haagse Dominicus

OVER DE VIERINGEN

DE HAAGSE DOMINICUS

Van gesloten deuren die open gaan
Het lijden van alle tijden, groot en klein roept vragen op. Waarom? Waartoe? Zijn
er wel antwoorden? In de ‘Goede Week’ verbinden we het verhaal over de
lijdensweg en kruisdood van Jezus met het leed van mensen om ons heen
vandaag. Is er een uitweg wanneer het leed ons blokkeert en opsluit in onszelf?
We tasten naar antwoorden. Met Pasen vieren we het vertrouwen in de
mogelijkheid dat de deur naar nieuw leven en toekomst opengaat.

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.

• 9 april – Witte Donderdag (19.30 uur)
Deur die naar stilte openstaat
Voorgangers: Inge Boesveld en Heleen Goddijn.

Jezus en zijn leerlingen vieren uittocht en bevrijding (Pésach) gevoed
door hoop én bezorgd om wat komen gaat. En wij? Sluiten wij ons af of
opent zich een deur en breken en delen wij in vertrouwen brood en beker
om te ‘doen wat ondenkbaar is’? We vieren de herinnering aan de
toekomst.
• 10 april – Goede Vrijdag (19.30 uur)
Onbeantwoorde vragen
Voorgangers: Ad de Gruijter en Inge Boesveld.

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 Taco Querens aan de
vleugel.

Je sluit periodes in je leven af niet per se omdat je ervoor kiest, maar
omdat het je overkomt. Je raakt beperkt in je mogelijkheden, verliest een
dierbare, dromen vallen in duigen, idealen verbleken. Wat nu? Wie houdt
je vast? Hoe verder? Een meditatieve viering rond het lijdensverhaal.

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).

• 12 april – Pasen
Een onverwacht antwoord

www.haagsedominicus.nl

Voorgangers: Ad de Gruijter en Inge Boesveld.

informatie@haagsedominicus.nl

Het kan je gebeuren en het gebeurt ook. Nieuwe perspectieven, toekomst
die je wenkt. Dwars door je blokkades heen, nieuw leven. Het bestaat:
opstaan, opgewekt worden. We vieren Pasen, het verhaal gaat door, ook
jouw verhaal.
De Haagse Dominicus is aangesloten bij de Groene Kerkenactie.

Haagse Dominicus… oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

!

