december 2019

FEEST !
Voor sommige feesten moet je langzamerhand worden warm gemaakt. Vroeger was het voldoende om een
afkondiging te doen tijdens een viering, maar nu is dat allang niet meer effectief genoeg. We moeten erg
ons best doen om zaken van belang onder de aandacht te brengen. Onze aandacht is versnipperd. Er zijn
sociale media, maar er is tegenwoordig ook de mogelijkheid om iedereen digitaal achterna te zitten. Op het
gevaar af dat sommigen dat vervelend vinden. Toch wagen wij ons ook aan een heus “magazine” om elkaar
te verleiden ten volle mee te gaan doen aan onze jubileumactiviteiten. Geef het niet meteen op, maar scroll
eens door naar beneden zodat je ziet wat we allemaal gaan doen en waarom. De Haagse Dominicus is er
tegen de verdrukking in. Het aanspreken van je ziel; je gemoed vertroosting bieden, maar ook in verwarring
brengen is een deel van de missie van de Haagse Dominicus. Nog altijd hanteren wij het adagium de krant
op de bijbel te leggen en daarmee ook de politieke actualiteit te volgen. Je ziel uitdagen en in zachte watten
leggen en dat allemaal tegelijkertijd. Een soort waterbed met hier en daar een spijker. Zo zit het programma
in elkaar. Zijn we verbonden met jou? We zoeken contact.
Henk Baars, voorzitter Haagse Dominicus

Zie ons staan voor deze gevel. We komen aan met wat we weten.
Onze huid is dun maar taai, de geest uit tochtgaten gewaaid,
dit geheugen een museum waarin we zelf de weg niet weten.
Onze oren, buiken, halzen; versleten tegen de tijd
dat we beseffen wat we zijn.
We rapen ons bijeen en raken uitgestald. We zijn onszelf vergeten.
We misleiden het geweten door zelf geschiedenis te zijn.
Ons helen is voorlopig, ons bewegen uitgestelde pijn,
vernuftig porselein voor het te pletter slaat.
Wankeling, die breekpunt mist.
Wij vinden en hervinden ons maar zelfs het vinden komt te laat:
we zijn een ding waarbij geen jaartal passend is, omvatten wat
aan scherven ging en lijmen wat niet niet heelt - wat zijn we
vrolijk hier. Passende restanten van de almacht.
Even verzameld als verdeeld.
Ester Naomi Perquin (Dichteres des Vaderlands 2017-2019)

Jubileum Nieuwsbrief Haagse Dominicus - december 2019

-1-

FEESTPROGRAMMA OP ZONDAG 2 FEBRUARI 2020
Op zondag 2 februari 2020 viert de Haagse Dominicus haar 10-jarig bestaan.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur

Welkom in de Bethel
Inzingen van de liederen met het koor van de Haagse Dominicus

10.30 uur

Liturgische viering
Voorgangers zijn Henk Baars en Ad de Gruijter

12.15 uur

Gezamenlijke lunch

13.15 uur

Voorstelling door Peter Vermaat
Bekend dichter-verteller (zie toelichting in deze Nieuwsbrief)

14.15 uur

Korte pauze

14.45 uur

Concert door het Koor van de Haagse Dominicus
De titel van het concert is : “10 psalmen” (zie toelichting in deze Nieuwsbrief)

15.30 uur

Afsluiting met een hapje en een drankje

ACTIVITEITEN RONDOM HET JUBILEUM

Praatmalen: maaltijden met gesprek over maatschappelijke onderwerpen
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

6 februari: Stadsvervoer
5 maart: Ontspullen
Bethel, Thomas Schwenckestraat 28
17.30 - 19.30 uur
€ 4,00 incl. maaltijd

Aanmelden:

bij Leo van Driel:

leo.vandriel@planet.nl

Leeskring: rondom het boek van Karen Armstrong: Compassie
Datum: 14 januari
Plaats:
Palestrinaweg 30
Tijd:
20.00 uur
Aanmelden:

bij Heleen Goddijn:

heleengoddijn@gmail.com

Huiskamergesprek: Mystiek in het alledaagse
Gedichten van Martinus Nijhoff en Rutger Kopland
Datum: 18 maart
Plaats:
Rockanjelaan 35
Tijd:
inloop vanaf 19.45 uur, start bijeenkomst 20.00 uur
Aanmelden:

bij Hans Opschoor:

jb.opschoor@tele2.nl.

Stadswandeling: multi-religieus-culturele ontmoetingen
Datum: 20 april
Plaats:
verzamelen - Hoofdingang HMC (voorzijde) , Lijnbaan 32
Tijd:
09.20 -16.45 uur
Kosten:
lunch voor eigen rekening
Aanmelden:

bij Ad de Gruijter:
ad.gruijter@planet.nl
Het programma staat elders in deze Nieuwsbrief.
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Filmkring: film met nabespreking
Plaats:
Data:
Kosten:

2 x 2 avonden
Filmhuis Den Haag
nog nader te bepalen
kaartje en consumptie voor eigen rekening

Aanmelden:

bij Irene Opschoor:

ireneopschoor@gmail.com

Wandelgroep 10-km wandeling met onderling gesprek
Datum/Tijd:
elke 2e woensdag in de maand
Startpunt:
zwembad De Waterthor, Thorbeckelaan
Kosten: €2,00 pp, incl koffie/thee
Aanmelden:

bij Jos van Eijden:

wandel@haagsedominicus.nl
Zie verder de HD-website: www.haagsedominicus.nl/agenda.html

VIERINGEN OP ZONDAG: JANUARI – MAART 2020
Datum

Thema

Voorganger(s)

5 januari

Drie Koninginnen

Nienke van Dijk

19 januari

Het klopt wel, maar het deugt niet

Henk Baars

2 februari

Jubileum 10 jaar HD

Ad de Gruijter en Henk Baars

16 februari

Humor

Paul v.d. Harst

1 maart

Woede

Aline Barnhoorn

Vieringen na 1 maart: zie de flyers en de website www.haagsedominius.nl

Bij de vieringen
5 januari Drie ‘koninginnen’

Komen alleen maar mannen op kraambezoek bij de geboorte van een kind? In het geboorteverhaal van
Jezus schijnt dat zo te zijn: Herders en wijzen (‘koningen’). In de jonge christengemeenten speelden
vrouwen een belangrijke rol. Vanuit dit weten schrijven we een eigentijds geboorteverhaal met drie wijzen,
nu vrouwen, in de hoofdrol. Wat zouden drie ‘koninginnen’ ons en de pasgeborene brengen? We wagen
deze vrije gedachte als nieuwjaarsexperiment.
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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. Als je nu eens zelf
een regel zou moeten opstellen, hoe zou die er dan uit zien? Welke normen hanteer je nu eigenlijk zelf
stiekem?

2 februari Jubileumviering - Even thuis…. tien jaar Haagse Dominicus

Een feestelijke viering waarin we kijken waar we vandaan kwamen én waar we naartoe zouden willen.
Daarbij zijn natuurlijk onze kernwoorden van belang zoals: verbinden, ontmoeten, inspireren, verdiepen. Is
de Haagse Dominicus 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 theater en zang.

16 februari Humor

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? Of is humor juist een krachtige methode om je boodschap over te
brengen en ook om af en toe te relativeren? Er zal ongetwijfeld gelachen zijn bij het verhaal over de kameel
die niet door het oog van een naald kan kruipen (Mattheus 19, 24) en over een lamp die je niet onder de
korenmaat moet zetten (Marcus 4, 21).
Sprekend over de ‘blijde boodschap’ vragen we ons af: Waar worden wij blij van en valt er naast alle ernst
ook te lachen in kerken en in de Haagse Dominicus?

1 maart Woede

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 want woede zit nu eenmaal ook in de mens. En Jezus dan, mens van
vrede? Hij noemt de Farizeeërs ‘addergebroed’ (Mattheus 7, 16), en jaagt met een zelfgemaakte zweep
kooplieden en hun offerdieren weg uit het tempelcomplex in Jerusalem. (Johannes 2, 13-25). Hoe de woede
in jezelf te onderkennen, toe te laten en ook tot bedaren te brengen?

“LAAT ONS MAAR ZINGEN!”
Allereerst willen wij, Haagse Dominicuskoorleden, de
Haagse Dominicus van harte feliciteren met het 10-jarig
bestaan. Het HD-koor zingt tijdens de vieringen onder de
bezielende leiding van dirigent Jan Hulsbergen met mooie
begeleiding van Javier Krohn op de vleugel. Het is altijd
weer treffend hoe goed het gesproken én gezongen woord
dan in elkaar verweven zijn. Al die koorleden uit Den Haag
en omgeving, met allerlei achtergronden, komen op
donderdagavond met veel plezier bijeen in de Bethel voor
het uitoefenen van hun gemeenschappelijke hobby: het
zingen van de teksten van Huub Oosterhuis. En is zingen
niet dubbel bidden? Laat ons dus maar zingen! Wij hopen
tot in lengte van dagen de sterren van de hemel te zingen
in de Haagse Dominicus.
Annerie Boekhout-Veldhuizen, voorzitter Koor van de Haagse Dominicus.
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CONCERT

door het koor van de Haagse Dominicus
Op de jubileumzondag 2 februari 2020 geeft het koor van de Haagse Dominicus een concert ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van de Haagse Dominicus.
Dit concert vindt plaats - direct aansluitend aan het optreden van Peter Vermaat- en begint
om 14.45 uur in de Bethelkapel.
Dirigent is Jan Hulsbergen en Javier Krohn aan de vleugel.
Wij hopen dat heel veel mensen uit eigen kring aanwezig zullen zijn, maar ook belangstellenden uit onze
stad of omgeving zijn uiteraard van harte welkom!!
Het koor brengt een heel bijzonder programma voor u !
De titel is : “TIEN PSALMEN”.
In 1962 begon Huub Oosterhuis aan de vertaling van de psalmen, eerst samen met Michel van der Plas en
de exegeet Pius Drijvers. Hun ideaal: ook in het Nederlands moesten de psalmen poëtisch en zingbaar zijn.
In 2011, bijna 50 jaar na dato, zijn alle 150 psalmen door Huub Oosterhuis vertaald. De God van de psalmen
is in deze vertaling “vriend voor het leven”. Op 17 oktober 2012 ontving Huub Oosterhuis voor “150
psalmen vrij” de prijs voor het Beste Religieuze Boek – een prijs van de (Vlaamse) Vereniging der uitgevers
van de katholieke periodieke pers.
In het kader van het 10-jarig bestaan van de Haagse Dominicus, brengt het koor van de Haagse Dominicus
tien psalmen ten gehore. De psalmen zijn op muziek gezet door Antoine Oomen en
Tom Löwenthal.
Jan Hulsbergen., dirigent Koor van de Haagse Dominicus.

OVER PETER
Op onze jubileumzondag 2 februari 2020 geeft Peter Vermaat een
voorstelling.
Peter is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker.
Hij vertelt poëtische verhalen met een biografisch of sprookjesachtig
karakter voor volwassenen. In zijn theatrale vertellingen visualiseert
hij zijn verhalen met karakteristieke (vaak levensgrote) poppen en
objecten. Hij wordt gefascineerd door de grote vragen en de kleine
verhalen in het menselijk bestaan. Op zijn manier geeft hij daar vorm
aan in zijn theater.
Biografisch zijn de theatrale vertellingen Francesco en Titus. Sinds
kort speelt hij Slauerhoff, tussen onrust en weemoed over de dichter
Jan Slauerhoff, en De Passie van Paulus, over het leven van de apostel
Paulus.
Sprookjesachtig is de theatrale vertelling Zeus en de muzen, over de
Griekse mythologie.
Tenslotte schrijft hij poëzie en draagt dat voor, vaak in combinatie
met het vertellen van kortere verhalen. In 2012 verscheen de bundel
Meeuwen krijsen langs het water, in 2015 zijn bundel Op vleugels van
de wind en in 2018 Gebroken akkers en Slauerhoffs weemoed.
In 2019 verscheen Peter in een aflevering van Roderick ziet het licht
op NPO2.
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WAT GELOVEN WIJ EIGENLIJK…..

Een gebed voor ons, door ons en voor de ander
Eeuwige
Als ik in niets meer geloof,
En zeker niet in jou
Omdat niemand mij bereiken kan
Mijn toekomst een gat is
Mijn bestaanszekerheid op losse schroeven
Laat je dan zien
Til mij dan op
Als mijn land niet meer het mijne mag zijn
Als degenen die over mij beslissen mij niet in mijn ogen durven te zien
Zich verschuilen achter juridische besluiten
Van mij af willen
Laat je dan zien
Vang mij dan op
Als ik niet meer in je geloof
Omdat ik je niet meer nodig heb
Omdat ik mijn zaakjes fijn voor elkaar heb
Mijn wereldje mooi roze en warm is
Mijn bedje gespreid
De boze wereld fijn buitengesloten
Laat je dan zien
Maak mij wakker
Laat je zien
Omdat jij liefde bent
Ik jou zoek
En jij mij
Heleen Goddijn

HD-LUSTRUMBOOM OP ZONDAG VAN DE AARDE
De HD is sinds 2 ½ jaar, als “Groene Dominicus” een van de vele
participanten van de Groene Kerkenactie. Daarbij hoort de
vernieuwing van de tuin rond de Bethel. In het kader van ons lustrum
wordt daarom een lustrumboom geplant als symbool van onze
intentie een levende, groeiende en duurzame gemeenschap te zijn.
Planten in februari is niet zonder risico. Dat gebeuren is nu voorzien
op onze Zondag van de Aarde (19 april).
Namens Werkgroep “Groene Dominicus”, Hans Opschoor.

Jubileum Nieuwsbrief Haagse Dominicus - december 2019

-6-

Haagse Dominicus – kernwoorden: ontmoeten, verbinden
20 APRIL: STADSWANDELING
Are we connected? De stad waarin wij leven
Informatie en aanmelden bij
Ad de Gruijter: ad.gruijter@planet.nl
09.20 u

Verzamelen:

Hoofdingang HMC (voorzijde) , Lijnbaan
32

09.45 u

Bezoek aan Hindoetempel Ram Mandir in de
Mijtensstraat 183.
Tempelbezoek en informatie over de
Hindoegemeenschap in Den Haag.
Informatie over de belangrijkste stromingen in het
Hindoeïsme.
Uitleg over wat in de tempel te zien is, over de rituelen,
vieringen en belangrijkste feesten. Ruimte voor vragen.

11.00 u

Bezoek aan de Marthakerk aan de Hoefkade 623.
In deze kerk worden zondagse vieringen gehouden door
mensen van veel verschillende nationaliteiten. Je vindt er
onder meer Surinamers, Hollanders, Filipijnen,
Antillianen, Indonesiërs, Fransen, Polen, Afrikaners.
Informatie over de maatschappelijke problematiek waar
de kerk mee geconfronteerd wordt en hoe daarmee
wordt omgegaan (schuldenproblematiek, armoede,
taalbarrières enz.).
Informatie over de historie van de kerk en de gewijzigde
samenstelling van de bevolking in de wijk en de parochie
en hoe daarop wordt ingespeeld.

12.15 u

Naar lunchlocatie

12.30 u

Lunch in restaurant Akdeniz
(v.d. Vennestraat hoek Snijdersstraat 93)

14.15 u

Bezoek aan buurt- en kerkhuis ‘de Paardenberg’
(STEK) – Paardenbergstraat 1.
Informatie over de activiteiten die hier worden verricht
met steun van veel vrijwilligers waaronder
computerlessen, de creamiddag, yoga, schilderles,
fietsles, maaltijden, naailes en brei- en borduurles en de
maandelijks viering. Informatie over
huiswerkbegeleiding, voedselbank, contact met
wijkbewoners en ervaringen in het omgaan met
daklozen en verslaafden.

Jubileum Nieuwsbrief Haagse Dominicus - december 2019

-7-

15.30 u

Bezoek aan moskee Noeroel Islam,
Scheepersstraat 188.
Deze moskee wordt voornamelijk bezocht door moslims
met een Surinaamse achtergrond.
Informatie over de islam, de stromingen, de rituelen, het
bidden vijf keer per dag, Ramadan en Suikerfeest, het
Offerfeest en Islam als godsdienst van vrede.

16.45 u AfsluitingGebed

gebed
BLIJF BIJ ONS
Eeuwige , jij onbekende
Waar komen wij vandaan
Wat doen wij hier?
Waar gaan wij heen?
Wij zijn op zoek
En wie jij bent staat niet meer vast
Onrustig is ons hart
Iets drijft ons voort
Op weg naar anders, voller, beter, waarachtig leven
Ben jij meer dan iets?
Of ben je niets?
Ga je ons te boven of voor ons uit?
We willen in je geloven
Wie of wat je ook bent
Wees in ons en boven ons
Draag ons in je hand
Wie je ook bent
Wees er
Heleen Goddijn

FIJN DAT U BIJDRAAGT
De Haagse Dominicus heeft vooral twee bronnen van inkomsten. De collecten en de geregelde bijdragen
van leden en vrienden. Van alle collecten gaat een derde deel naar diaconale doelen. De inkomsten zijn per
jaar ongeveer 14.000 euro. Daarmee kan de Haagse Dominicus de vieringen en de bijkomende kosten
betalen. Als bestuur zijn wij blij dat veel mensen ons zo met bijdragen ondersteunen dat we zonder echte
geldzorgen kunnen doorgaan.
Nu willen we graag het tienjarig jubileum vieren. Daar is geen geld voor gereserveerd. Dus hopen wij dat u
dit jaar het jubileum met een jubileumbijdrage helpt.
Het banknummer is NL 37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus - Den Haag.
Wij vertrouwen erop dat u de Haagse Dominicus steunt!
Leo van Driel, penningmeester Haagse Dominicus.
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