
DE HAAGSE DOMINICUS-BRIEF

Redactie: Tamme Wiegersma, Inge Boesveld, Einar Sies Nummer 5 – 4 maart 2021

Van de redactie 
Voor je ligt de eerste “Haagse Dominicus-brief” van 2021. Een keur aan 
artikelen en bijdragen bieden we je aan. De moeite waard en 
verrassend om te lezen en een communicatiemiddel bij uitstek.

Voor het eerst is er in de “Haagse Dominicus-brief” een podcast te 
beluisteren. Het is de bedoeling dit medium frequenter in te zetten.

In totaal komen er in dit jaar vier HD-brieven. Begin juni verschijnt de 
volgende. 

Zoals we al in de vorige HD brief hebben aangekondigd: er is een aantal “vaste rubrieken”. Zo kun 
je bijvoorbeeld ontdekken waar bestuur en stuurgroep liturgie zich mee bezig hebben gehouden in
de afgelopen maanden.

Verteld wordt ook hoe het staat met het gesprek over de resultaten van de gehouden enquête. 
Op 21 maart is er een bijeenkomst om er met jou over te praten, aansluitend aan de viering.
Dat is een manier om met elkaar verbonden te blijven en zorgen we ervoor dat onze Haagse 
Dominicus-gemeenschap vitaal blijft.

Veel leesplezier gewenst!

Kopij voor het volgende nummer
Het volgende nummer van de HD-brief komt uit op 3 juni. 
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk binnen zijn op 24 mei.

Stuur kopij naar informatie@haagsedominicus.nl o.v.v. 'HD-brief'.

--------------------
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ORGANISATIE

Van de voorzitter
Fragment uit het prentenboekje ‘De omhelzing ’van David Grossman: 

‘Je bent lief ’zei de moeder van Ben. Ze liepen in het veld en het was laat in de 
middag. 
“Je bent zo ontzettend lief, zoals jij is er niemand op de hele wijde wereld.’ 

‘Is er echt niemand zoals ik?' vroeg Ben. Nee, zei zijn moeder. ‘Jij bent de 
enige!’ Ze liepen langzaam verder. Een grote troep ooievaars vloog hoog in de
lucht boven hun hoofd, op weg naar andere landen. 

‘Maar waarom?’ vroeg Ben. Hij bleef staan. ‘Waarom is er niemand op de hele wereld zoals ik?’ 

‘Omdat iedereen uniek is en speciaal', lachte zijn moeder. Ze ging op de grond zitten. ‘Kom even 
naast me' zei ze, en ze floot naar de hond, Mirakel, zodat hij er ook bijkwam. 

‘Ik wil niet de enige zoals ik op de hele wereld zijn', zei Ben. 

‘Waarom niet? Het is prachtig om zo uniek en speciaal te zijn! ' zei zijn moeder. 

‘Maar dan ben ik helemaal alleen!’ zei Ben. 

Een fundamenteel thema dat geldt voor iedereen. Verbondenheid geeft veiligheid en uniciteit kan 
bedreigend zijn en een gevoel van eenzaamheid oproepen. Mogelijk nu wat sterker als we meer 
dan ooit geconfronteerd worden met onszelf. 
Samen zijn versus alleen zijn, ik tegenover wij, wij tegenover zij. Lastig om nu het 
gemeenschappelijk doel van de Haagse Dominicus te ervaren, want je moet meer dan ooit en 
wellicht ongewild gericht zijn op jezelf. We hebben nu eenmaal behoefte aan doelen die ons 
overstijgen, want dat bevestigt je juist in je uniciteit. Je hebt daarvoor elkaars verhaal nodig, want 
zonder verband gaat het niet. 
Een mooie gelegenheid is de Dominicuskoffie. Een zoomlink na de vieringen die als je wil velen 
weer met elkaar verbindt. Doe eens mee en stap over je digitale drempel. Een mirakel, dat is het , 
net als de naam van de hond in het verhaaltje. 

Henk Baars, voorzitter bestuur Haagse Dominicus 

--------------------
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Van het bestuur 
Het bestuur van de Haagse Dominicus heeft ook in de afgelopen maanden 
drie keer vergaderd.

Enquête:
Uit de enquête is gebleken is dat van het bestuur gevraagd wordt optimaal 
transparant te zijn. Daarom is besloten om voortaan een samenvattend 
verslag te plaatsen van de gehouden bestuursvergaderingen in het afgelopen 

kwartaal in onze “Haagse Dominicus-brief”.

Wel en Wee:
Op welke manieren kunnen we elkaar zoveel mogelijk bereiken en meeleven met elkaar? Het 
bestuur heeft een notitie “Wel en Wee” opgesteld om die onderlinge betrokkenheid te vergroten 
en deze notitie te bespreken in het eerstvolgende participantenberaad. Hebben we aandacht voor 
elkaar bij ziekte, overlijden, huwelijk, ongeval, geboorte, ziekenhuisopname?

Oproep:
Er wordt een oproep geplaatst aan alle betrokkenen in de tweewekelijkse aankondiging om –naast 
het emailadres- het woonadres en telefoonnummer ter beschikking te stellen.

Streaming vieringen:
Naar voren is gekomen dat de live-streaming van de vieringen zeer wordt gewaardeerd. Het aantal 
kijkers/luisteraars is doorgaans groot. Er is besloten om ook in de toekomst hiermee door te gaan.
Daarom heeft de Haagse Dominicus de nodige eigen apparatuur aangeschaft. 

Digitaal-overleg-moment:
Er is besloten om op zondag 21 maart 2021, aansluitend aan de viering, een digitaal-overleg-
moment via Zoom te organiseren voor alle betrokkenen om de resultaten van de enqûete te 
bespreken.

HD-door-de-week:
De Praatmalen kunnen helaas geen doorgang vinden in verband met de lockdown.
In verband met het plotselinge overlijden van de organisator van de 
“Wandelingen-door-de-week”, gaan we op zoek naar iemand die deze activiteit op zich wil nemen.

Buurt-en kerkhuis Bethel:
Om Bethel te verfraaien is er een kleine Commissie gevormd die zich hierover buigt. Het bestuur 
heeft hierin geparticipeerd. Zo zijn er onder andere 3 grote planten aangeschaft en worden er 
wandschermen gemaakt. De Haagse Dominicus zal een deel van kosten op zich nemen.

Financiën:
Besproken zijn de gestelde doelen voor de collecte gelden. Het wordt zeer gewenst geacht om de 
ingezamelde gelden met name lokaal “dicht bij huis” te besteden, al willen we “de wereld” in 
bredere zin er eveneens bij betrekken.
Uit het financieel-jaaroverzicht 2020 (zie “Van de penningmeester”) blijkt dat we content mogen 
zijn met het feit dat “inkomsten en uitgaven” in evenwicht zijn, dit ondanks het Coronajaar 2020. 

Tamme Wiegersma, secr.bestuur HD

--------------------
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Van de stuurgroep liturgie 
De stuurgroep liturgie heeft de afgelopen maanden 2 keer digitaal  vergaderd.

In december hebben we afscheid genomen van Jolly van de Velden. Haar 
werkzaamheden bij het straatpastoraat bleken moeilijker te combineren met 
de taken als lid van de Stuurgroep Liturgie. Gelukkig blijft ze nog wel als 
voorganger aan! 

Ook is besproken hoe de regie en verantwoordelijkheid tijdens de vieringen 
kan verbeteren. Het streamen van de vieringen vraagt een aanpassing van de werkwijze. Deze is 
inmiddels gecommuniceerd naar alle coördinatoren. 

Soms komt er tijdens de vergadering ook een inhoudelijk thema aan de orde, zoals bijvoorbeeld de
Paaskaars en de rol hiervan tijdens de vieringen: waar staat dit symbool voor en hoe willen wij hier
binnen de HD mee omgaan?  

Tijdens elke vergadering evalueren we de voorafgaande vieringen: wat ging goed, wat kan er 
beter? Wat is hiervoor nodig? Zo bleek dat het breken en delen in een viering die gestreamd 
wordt, in corona-tijd een extra uitdaging: hoe zorg je ervoor dat het symbool van delen overeind 
blijft, terwijl het daadwerkelijke delen niet uit te voeren is? Met elkaar proberen we hier een 
oplossing voor te vinden.  

Tijdens de vergadering van januari zijn de thema’s voor de vieringen in het komend jaar 
vastgesteld. Deze vind je in het rooster.  

Aan de hand van dit rooster gaan we binnenkort kijken hoe we de thema’s meer handen en voeten
kunnen geven in de andere activiteiten van de HD en hoe we meer inbreng van bezoekers tijdens 
verschillende thema’s kunnen realiseren.  

Ook hebben we een keuze gemaakt voor de nieuwe paaskaars voor 2021, zoveel mogelijk passend 
bij de HD. Daarnaast zijn we op zoek naar een andere kandelaar, die goed past binnen het interieur
van de Bethel en de uitstraling van de HD.   

Op 31 maart a.s. komt de stuurgroep liturgie weer digitaal bij elkaar. Heb je een suggestie, vraag of 
idee over vieringen of activiteiten? Meld het voor die tijd via informatie@haagsedominicus.nl o.v.v.
Stuurgroep liturgie.

Met elkaar kunnen we de kwaliteit van de (vieringen van de) HD verbeteren! 

Inge Boesveld  

--------------------
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Van de penningmeester 

Financiën - Jaarrekening 2020
Het jaar 2020 was voor de Haagse Dominicus een bijzonder jaar. Eerst vierden
we op 2 februari het tienjarig bestaan van de Haagse Dominicus. In maart 
2020 besloot het bestuur dat voortaan de helft van de collecteopbrengst naar
het diaconale doel zou gaan en de helft van de collecte voor de onkosten zou 
zijn. Dat kon omdat er een batig saldo werd verwacht.  Maar in maart brak de 
coronacrisis los. De HD kon niet verder met de vieringen door maatregelen 

om samenkomsten en zingen te verbieden. De gewone vieringen werden gestaakt. In antwoord 
daarop zijn eerst luistervieringen gemaakt. Aanvullend kwamen er columns voor de tussenliggende
zondagen. Deze periode duurde voort tot in mei en werd daarna geleidelijk versoepeld. Na de 
zomer zijn we op 6 september weer met vieringen gestart, maar wel met beperking in 
bezoekersaantal en zonder dat het koor en bezoekers mochten zingen. Daardoor konden vieringen 
met 30 tot 40 aanwezigen plaatsvinden. In september 2020 is gestart met het streamen van de 
vieringen, zodat ieder ook thuis de viering konden volgen.  Het streamen is voortgezet toen er in 
december weer geen bezoekers aanwezig mochten zijn.  

 Al die maatregelen hadden belangrijke financiële gevolgen :  

• de gewone wijze van collecteren stopte. Wij vroegen de luisteraars/kijkers de 
collectebijdragen per bank over te maken. Gevolg was dat de collecte opbrengst is gedaald. 
Gelukkig waren er ook bezoekers die juist meer bijdroegen aan de collecte. 

• De vergoeding voor medewerking van het koor stopte, dus minder kosten. 
• Er werd besloten te investeren in eigen streamingapparatuur en een vrijwillige medewerker

voor het streamen te zoeken. Maar in de opstart en leerfase werd  de hulp van een klein 
videobedrijf ingehuurd. Dit bracht extra kosten mee. 

• Geen uitgaven meer voor koffiedrinken en voor het programma Dominicus door de week. 
En minder drukkosten.  

Hoe zien we dat in de jaarrekening: 

• De opbrengst van de collecten daalde naar € 7.687. Dat is een afname met € 1.420 (-15%). 
• De schenkingen uit de collecteopbrengst aan diaconale doelen gingen omhoog naar 

€ 3.330. Dat is een toename met € 587 (+21%) 
• De uitgaven voor medewerkers daalden. Dat is een afname met € 1.577 (-33%).
• De uitgaven voor materiaal ( koffie, drukwerk, bloemen, e.d.) daalden, maar door de 

aanschaf van streamingapparatuur (€ 1.180) en een bijdrage aan Bethel voor planten en 
schermen (€ 250) is er tenslotte een toename met € 169 (+10%). 

Daarnaast waren er nog de volgende ontwikkelingen: 

• De huur van de Bethel steeg na 5 jaar enigszins. Toename € 360 (+6%) 
• De bijdragen van leden en participanten stegen met € 178 (+2%) 
• Voor de viering van het jubileum werd totaal € 2.368 uitgegeven. Aan extra bijdragen voor 

dit doel werd € 970 ontvangen. Per saldo € 1.398 uitgaven voor de jubileumviering. 

Over het jaar 2020 zijn inkomsten en uitgaven dus in evenwicht gebleven. En dat ondanks de extra 
kosten van de jubileumviering.
Omdat alle mensen die zich bij de Haagse Dominicus betrokken voelen, ons niet in de steek 
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hebben gelaten, maar ook tijdens de coronamaatregelen steun zijn blijven geven, ontstaat dit 
resultaat.  
Juist dat geeft het bestuur vertrouwen in de toekomst. 
En we zijn blij dat wij in dit financieel moeilijke jaar de diaconale doelen een extra steuntje hebben 
kunnen geven voor hun werk. Namens hen: hartelijk dank voor je bijdragen! 

Je collecte en andere giften 
Let op! Nu alle collecten ook via de bankrekening gaan is het belangrijk dat je de omschrijving 
invult. Anders weet ik niet zeker waar het geld op geboekt moet.  Dan is er meer kans op fouten.

Als je een vaste bijdrage geeft, zou je dan willen overwegen die aan te passen aan alle 
kostenstijgingen? Dank je wel. 

Leo van Driel. 

--------------------
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AGENDA

Rooster vieringen t/m december 2021 
• Kijk op de website naar de maatregelen i.v.m. Corona.

* Tweede voorganger nog niet bekend
** Viering behoort niet tot een serie ('losse viering ')

datum thema met

serie: 40 dagentijd

7 maart Doodgaan is nog geen sterven Derk Stegeman, Inge Boesveld

21 maart Verlos ons van alle schuld/kwaad Ad de Gruijter, Heleen Goddijn

1 april Witte Donderdag Jolly vd Velden en Inge Boesveld

2 april Goede Vrijdag Henk Baars, Jolly vd Velden

4 april Pasen Henk Baars, Jolly vd Velden

18 april Broze aarde ** David Renkema, Hans Opschoor, Einar Sies

Serie: De kracht van het symbool

2 mei Brood Henk Baars, Heleen Goddijn

16 mei Licht Ad de Gruijter, Tamme Wiegersma

6 juni Water Henk Baars *

20 juni Wereldvluchtelingen dag ** Marie-Thérèse v.d. Loo *

4 juli Criminaliteit ** Aline Barnhoorn *

15 augustus Buitenviering **

Serie: Mag het een beetje minder?

5 september Beetje minder geluk Ad de Gruijter *

19 september Vredesweek ** Nienke van Dijk *

3 oktober Beetje minder ego Willem v.d. Meiden *

17 oktober Beetje minder groei Henk Baars *

7 november Herdenking overledenen ** Ad de Gruijter *

Serie: Van ooit en later

21 novenber Traditie, last en rijkdom Derk Stegeman *

5 december Met de kennis van nu Marie-Thérèse v.d. Loo *

19 december Kome wat komt Paul v.d. Harst *

24 december Kerst Henk Baars *
Collectedoelen: maart: de Halte, april: PRIME, mei: Straatpastoraat, 

juni: Leergeld, juli-augustus: Jarige Job.
--------------------
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Hoe gaan we verder met de resultaten uit de HD-enquête? 
Half januari hebben de leden van het bestuur en de leden van de stuurgroep 
liturgie gezamenlijk de resultaten van de HD-enquête (oktober vorig jaar) 
besproken. Aan het begin van de vergadering (via Zoom) las iedereen zijn 
A4tje voor, waarin hij of zij de belangrijkste conclusies uit de rapportage had 
beschreven.   

Hieruit formuleerden we drie thema’s, waaronder de genoemde bevindingen 
ondergebracht konden worden: leeftijd, afwisseling en bezoekers.  

Leeftijd 
Ruim 80 % van de bezoekers van de HD is 60 jaar of ouder. Wat betekent dit voor over 10 jaar? 
Welk beleid gaan we hierop maken?  

Afwisseling 
Op verschillende onderwerpen is aangegeven dat er meer afwisseling gewenst is, zowel tussen als 
binnen de vieringen.  Hoe kunnen we dit realiseren, zodat iedereen zich toch thuis blijft voelen?  

Bezoekers 
Ook vragen bezoekers om meer inbreng, bijvoorbeeld bij het bepalen van de thema’s of collecte-
doelen, maar ook actieve participatie tijdens de vieringen. Hoe zorgen we ervoor dat deze 
participatie ook gerealiseerd gaat worden.  

Deze thema’s worden momenteel verder uitgewerkt, door zowel bestuur als stuurgroep liturgie. 
Tijdens een digitaal overleg moment via Zoom na afloop van de viering op 21 maart, zal het 
bestuur de resultaten hiervan presenteren. Noteer 21 maart 11.45 – 12.45 alvast in je agenda en 
praat mee!  

Deze bijeenkomst op 21 maart heeft het karakter van een "Beleids-oriënterende vergadering". 
Het gaat om een inventarisatie, om jouw mening. Je kunt zeggen: een peiling. Het is onze 
bedoeling om in een volgend overleg in het najaar besluiten te nemen. 

Als eerste komen nu de financiën aan bod. 

Daarna volgt het gesprek over de enquête dat uit twee delen bestaat. 
Eerst gaat het over "liturgie", dus over de vieringen. 
Daarna zal de aandacht gevestigd zijn op "inrichting en structuur". 

Het is handig om van tevoren je vragen en opmerkingen op te schrijven om beslagen ten ijs te 
komen. We willen zoveel mogelijk participanten aan het woord laten. 

Mocht je zelf onvoldoende ervaring hebben met Zoom, misschien kun je dan een kennis, vriend, 
vriendin vragen om samen mee te doen? 

Je bent van harte welkom! 

Hieronder vind je de link voor deze bijeenkomst:

Naar de bijeenkomst op 21 maart 11.45 – 12.45

 --------------------
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In memoriam

Paulus Gabriel is niet meer. Wederom een groot verlies in onze gemeenschap van de Haagse 
Dominicus. Geveld door een herseninfarct kwam hij er niet meer bovenop. Verlamd en niet meer 
kunnen spreken zat hij opgesloten in zijn lichaam.
Als bas zong hij in het koor en eenmaal ging hij mee voor in het Paastridium. Als katecheet en als 
mens had hij een wonderlijk creatieve, zoekende en duidende geest. Dikwijls kwam hij terug op 
het in de oorlog gebombardeerde hotel van zijn familie. Nog steeds verwonderd over de wrede 
dood en de toevallige redding van enkelen.
Hij had veel met jongeren gewerkt in de klas en dat was te merken. Daarna verbonden aan het rk 
dekenaat Delft, waar hij ook de katechese in zijn pakket had.
Bij elk symbool of bijbeltekst kon hij deskundig uitweiden en legde originele verbanden met vooral 
de dagelijkse dingen die je als mens nodig hebt.
Hij ontmoette in de Haagse Dominicus zijn Marijke. Wat een geluk dat dat voor beiden nog een 
keer mocht gebeuren. Wij en zijn vriendenkring konden daar blij van worden. Liefde is echt van alle
leeftijden en overbrugt alles.
Maar er was nog een onvermoed talent, een van zijn hobbies was electronica. Hij  haalde van alles 
uit en in elkaar. Het lag voor de hand hem te vragen de streaming van de vieringen over te gaan 
nemen. Hij bereidde dat zorgvuldig voor en het was onmiddellijk te merken aan de kwaliteit. 
Helaas heeft zijn activiteit op dit front maar heel kort kunnen duren.
We missen hem, niet in het minst in de eetgroep van de Haagse Dominicus met zijn humorvolle, 
geestige en geestelijke inbreng.
Lieve Paulus; nu verlost van je zo gehavende lichaam hopen we dat je weer kunt spreken in die 
ruimte van overgang voor ons zo onbekend.
Henk Baars, vz bestuur Haagse Dominicus

De streaming van de uitvaartbijeenkomst is te zien op https://vimeo.com/512915125
Wachtwoord: 2202. 

--------------------
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Podcast

Het bestuur heeft het initiatief genomen om in de hd-brief podcasts op te 
nemen: wat langere interviews die zijn te beluisteren.

In deze eerste podcast gaat Henk Baars in gesprek met Hans Opschoor over 
klimaat, milieu en armoede.

Beluister de podcast

--------------------

Rumi – Reacties
In de viering van 4 oktober ging het over de mysticus en dichter Rumi. 
Abdulwahid van Bommel schreef op verzoek van de redactie een 
artikel over Rumi. 

Hij liet weten reacties op prijs te stellen. 
Er kwamen er drie:.

Reactie van Henk Baars
De overweging die Ad de Gruijter over Rumi kortgeleden hield in de
Haagse Dominicus smaakte naar meer. In gewone tijden hadden we niet
lang daarna een huiskamerbijeenkomst gehouden om er nog eens flink in te duiken. Het artikel van
Van Bommel is ook weer zeer rijk en een welkome aanvulling op de viering. Rumi moet meer 
gelezen worden, zijn gedichten komen zo dicht bij dat je adem stokt. Tenslotte is die individuele 
beleving van spiritualiteit in het huidige tijdsgewricht actueler dan ooit. Nog niet zo lang geleden 
begon ik aan het boek van Wim Davidse 'Er is meer in ons'. Het heeft ' leren van de mystici' als 
ondertitel. In het voorwoord van Kick Bras citeert hij Wim :"Ik denk dat steeds maar lezen je niet zo
erg veel verder brengt, als je ook niet gaat doen wat je leest. Het is dan zoiets als steeds maar 
menukaarten lezen zonder te gaan eten." Dat is natuurlijk een waar woord. Maar wat is het doen? 
Dat is nog niet zo eenvoudig. Iedere dag mediteren? Ook gaan derwisjen of wervelen? Ik vrees dat 
dat maar voor weinigen is weggelegd. Misschien zo nu en dan eens zelf een gedichtje schrijven, 
een haiku proberen, een mystieke tekst langzaam voor jezelf voorlezen? Het gaat altijd om een 
zekere discipline, maar ook dat is niet eenvoudig. Voor mezelf ervaar ik dat het zit in soms maar 
hele kleine momenten van plotselinge ontroering of verbazing, waarbij b.v lezen toch niet alleen 
een menukaart is. Teksten raken vaak en je weet dikwijls niet waarom. Je lijf reageert soms eerder 
dan je verstand.

Op merkelijk vond ik het verhaal bij van Bommel over de verwarring waaraan Rumi ten prooi was 
bij zijn contact met de zwerver. In een flits dacht ik terug aan een moment dat ik meemaakte met 
een man die ik, als ooit bedrijfspastor, ontmoette in een van de staalfabrieken van Hoogovens. Hij 
stopte mij enkele verfomfaaide papiertjes toe. 'Zeg me eens wat je er van vindt' zo zei hij. Het 
bleken prachtige zelfgeschreven gedichten te zijn. Iets dat ik totaal niet verwachtte in een 
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dergelijke rauwe en industriële omgeving. Natuurlijk weet ik niet goed meer wat er in stond, maar 
ze waren helder en gevoelig. Of dit korte gedicht van een dakloze vrouw:

Eenzame stakker
Dat zeggen ze over jou.
Ben je bereid om je
geluk op te geven?
Om overal te wezen 
en nergens te zijn.
En te worden wat
ze zeggen over jou?!

Je kunt zeggen, ja maar ik ben niet dakloos. Maar je bent wel soms een eenzame stakker. Je denkt 
wel van niet, maar je kunt er niet voor wegduiken. Kijk, zo'n gedichtje pakt je wel aan als je er voor 
open staat.Het gaat veel verder dan alleen de status van geen onderdak hebben. Het gaat over je 
totaliteit. Zo kom je mogelijk dichterbij wat Rumi met zijn 'zwerver' meemaakte.

De slotregel van van Bommel is zeker treffend. " Dat waar geen woorden voor zijn en ons toch 
bekend is". Dat is het precies. Er schuilt een weten in ons dat steeds met je meegaat, waarvan je 
veronderstelt dat iedereen het wel weet en doorziet, maar dat is helemaal niet zo. Je kunt mogelijk
diepgaand over jezelf in woorden vertellen, maar je komt niet in de buurt hoe en waarom je het zo 
zegt of hoe het zich verhoudt tot talloze verschillende mensen. Al die identiteiten die je in je draagt
en die je te voorschijn tovert in steeds wisselende omstandigheden. Het zelf bestaat niet.
Mijn God Gij hebt mij zo wonderbaarlijk gemaakt.(psalm 139)

Reactie van Jolly van der Velden
Aan Abdulwahid van Bommel,

Dank voor uw stuk over Rumi in de nieuwsbrief van de HD. Wat een boeiende man! 
Wat mij erg aansprak in het stuk was de paragraaf over de vraag of God in ons woont of 
daarbuiten. Voor mij al decennia lang een vraag waar ik mee bezig ben. Ik geloof in de woorden 
van de zwerver die de mysticus aanhaalt, tegelijkertijd heb ik vanuit mijn gereformeerde 
opvoeding nog steeds het gevoel dat dit niet helemaal door de beugel kan. Het doet mij goed te 
lezen dat zelfs iemand als Rumi hier zo kon worden aangeraakt. 

Overigens had ik laatst ook een eye-opener dat de mystiek niet per se voor iedereen het hoogst 
haalbare is (waar ik zelf lang vanuit ben gegaan). Iedereen is anders en Buber zei het al: de een 
bidt door te vasten, de ander door te eten. We hebben daar zelf onze weg in te vinden en dat is 
misschien wel onze grootste opdracht. 

Iets vergelijkbaars komt later in het stuk terug waarbij de reiziger de zoeker is en de tolk de 
verlichte mens. Ieder heeft een eigen naam voor zijn / haar zoektocht. 

Met vriendelijke groet,

Jolly van der Velden
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Reactie van Tom Claessens
Het artikel van Abdulwahid van Bommel over Rumi in de laatste Nieuwsbrief van de HD was een 
fijne en welkome aanvulling op de mooie viering over Rumi op 4 oktober. Verhelderend ook tot op 
zekere hoogte, want tegelijk aangevend dat - althans voor mij - verheldering van een mystieke 
schrijver of dichter snel op grenzen stuit. De eigen woorden van mystici hebben enerzijds een 
grote aantrekkingskracht, maar worden voor mij anderzijds gekenmerkt door een hoge mate van 
geslotenheid; ook die van de Christelijke mystici die Abdulwahid van Bommel in zijn inleidende 
alinea noemt en die ik in de loop in de loop der jaren - mondjesmaat - geprobeerd heb te lezen. 
van Bommel licht een paar woorden uit de vele die Rumi heeft geschreven, niet - denk ik - om een 
sleutel te bieden, die toegang biedt tot leven en werken en werk van Rumi, maar om een heel klein
venstertje te openen.

Als Mohammed zegt: ‘Wij kennen U niet met de kennis die U toekomt!’, dan geldt dat wat mij 
betreft ook voor Rumi’s “eigen innerlijke islam sterk ‘ingedikt in het hart’”. Het is van de ene kant 
wonderlijk dat mystici steeds weer naar woorden zoeken om wat onzegbaar is uit te drukken; van 
de andere kant: ‘waar het hart vol van is …’ en zij zullen zich er allemaal van bewust zijn, dat zij ‘het
geheim’ niet alleen voor zich zelf ontvangen.

Van Bommel laat zien hoe Rumi ons beelden voorhoudt, die vanuit onze eigen ervaring herkenbaar
zijn, met onze eigen verbeeldingskracht tot leven kunnen komen en daardoor - wellicht - een 
verwijzing kunnen vormen naar de “eigen innerlijke Islam” van Rumi. 

Twee beelden heeft van Bommel uitgekozen: de rietfluit en de herberg. Zoals ik het versta: de 
rietfluit om ons enig zicht te geven op wie we zijn; de herberg om ons voor te houden hoe wij in dit
leven kunnen (zouden moeten?) staan.

Het beeld van de rietfluit, van zijn oorsprong en zijn bespeler biedt troost. Het beeld van de 
herberg biedt bemoediging.

Maar in regels die van Bommel in het Lied van de rietfluit overslaat dicht Rumi (in een andere 
vertaling) ook:
“Een vriend ben ik voor allen,
al hoort slechts een enkeling
achter de noten die ik zing
het geheim dat ik met me draag.
Daar lenen oren zich niet voor.”

Rumi komt zo naar voren als dichter, leraar, “meester”. Het mystieke treedt in deze presentatie veel
minder aan het licht. Staat bij  Christelijke mystici de verwijzing naar het religieuze, het goddelijke 
niet veel meer op de voorgrond dan bij Rumi? In zijn woorden: het geheim blijft - veel meer - 
achter de noten die hij zingt. Ongeveer zoals in het bijbelse Hooglied. Ik denk niet dat ik na de 
viering van 4 oktober in de Haagse Dominicus en het lezen van het artikel van Van Bommel al veel 
meer hoor van het geheim, ‘waarvoor mijn oren zich niet lenen’, of dat het zich al enigszins 
openbaart. Maar het klinkt als muziek. 

Tom Claessens

--------------------
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TEKSTEN EN VIERINGEN

Naar analogie van een rubriek in Trouw in tijden van corona, vragen we HD’ers om iets te vertellen 
over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin.

De zin van Iris Wierstra: 

“Niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is”

Ongeveer 15 jaar geleden, toen ik 12 jaar was, was ik met een vriendin en twee scoutingleidsters 
onderweg. Een van de leidsters was zwanger en mijn vriendin en ik waren uitgebreid in gesprek 
over kinderen, en of wij kinderen wilden nemen wanneer wij ouder zouden zijn. Toen deze 
uitdrukking viel – “kinderen nemen” – draaide de leidster zich abrupt om en riep: “kinderen neem 
je niet, die krijg je!”. Dit ben ik nooit vergeten. 
Ik realiseerde mij dat je een kind, een leven, niet kan “nemen”. Dat krijg je; dat ontvang je. Toch 
was ik twee jaar geleden positief ingesteld toen mijn man en ik ervoor wilden gaan: allebei jong en 
gezond, dat kan niet misgaan. Toch? 

Na verdrietige ervaringen waarin wij twee kindjes tijdens de
zwangerschap verloren, is op 3 januari 2021 onze zoon Roan
geboren. De woorden die mijn scoutingleidster spraken
kwamen door deze ervaringen pas echt tot leven. Het leven
is niet vanzelfsprekend. 

Het leven van mijn zoon is ons gegeven: en ook het leven is
hem gegeven. Net als ons leven ons gegeven is. Het leven is
een geschenk, al heeft zij ook haar uitdagingen en donkere
nachten. Maar na iedere nacht wordt het weer dag; breekt
het licht weer aan. En besef ik mij: het leven is een mysterie.
Ook al begrijp ik soms niets van het leven; van haar doel of
zin, toch probeer ik mij toe te vertrouwen aan dat zij mij
gegeven is. 

Gegeven, door wie dan? Die vraag komt dan al gauw bij mij
op. En ik vind dit een lastige: ik verkeer graag in de
veronderstelling dat ik het leven onder controle heb; dat ik kan bepalen en beslissen welke richting
mijn leven opgaat. Het leven is mij gegeven? Dan voel ik mij kwetsbaar, klein. Bang ook. Maar het 
maakt me ook ontvankelijk, nederig zelfs. Dankbaar voor het leven, met al haar moois. Open voor 
wat komt; open om ook van de uitdagingen in het leven te leren. Te hopen dat zelfs de meest 
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moeilijke uitdagingen mij in het leven een kant opbrengen die ik moet gaan. Dat het lijden ook 
betekenis, zin heeft. Het op zoek gaan naar die betekenis of zin is de opdracht die komt bij het 
geschenk van het leven. Het verdriet en lijden in het leven kan leiden tot nieuwe inzichten; tot 
nieuw leven. 

Dit zijn heel mooie woorden. Maar vaak begrijp ik het leven ook helemaal niet, dan lijkt het lijden 
doelloos. Soms is de zin ervan niet te ontdekken, misschien is die er ook wel niet. Maar dan wend 
ik mij opnieuw tot de woorden: “niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is”. Ik hoef en 
kan het leven niet begrijpen; het is mij gegeven, met al haar verdriet, en met al haar moois. Dan 
kan ik mij toevertrouwen aan het leven, en aan het mysterie dat het leven gegeven heeft. 
De zin, geschreven door Huub Oosterhuis, staat in het geboortekaartje van onze zoon. Van alle 
ervaringen in het leven kunnen we leren en zij kunnen tot nieuwe inzichten leiden. En deze 
inzichten delen we met mensen om ons heen. En zo wordt het leven – ons gegeven – weer 
doorgegeven aan elkaar.  

Iris Wierstra

Februari 2021 

--------------------
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Broze aarde
Broos is de aarde, kwetsbaar, belaagd.
Belaagd door mensen.

De Zuid Afrikaanse schrijfster Antjie Krogt schreef er een boekje 
over, met als ondertitel 'Een mis voor het universum'.
Het is een volledige mis geworden, met een begroeting, een 
miserere nobis, een hosanna, een credo, een gloria en een 
vlammend dies irae, allemaal in het teken van Moeder Aarde. 

Op elke linker pagina van het boekje staat de Zuid Afrikaanse tekst, op de rechter pagina de 
Nederlandse vertaling. Het is een mis en een aanklacht geworden, een hosanna en een mea culpa. 
Een aangrijpend boekje!

De Werkgroep Groene Dominicus heeft besloten om het boekje tot thema te nemen van de Dag-
van-de-Aarde-viering op 18 april. David Renkema, tot 2018 directeur van Oikos, zal samen met 
leden van de werkgroep in deze viering voorgaan. Zie ook het interview met hem elders in deze 
HD-brief.

Hoe die viering zal beginnen weten we niet, omdat bij het schrijven van dit stukje de voorbereiding
nog niet is gestart. Misschien is het wel met de begroeting waarmee het boekje opent:

TEKSTVERS
Hoe kan ons die planeet versorg as ons nie mekaar versorg nie
hoe kan ons mekaar versorg as ons die planeet versorg nie?

asem...asem...asem...asem...asem...

PRIESTER
Wees gegroet in die naam van die Aarde
die liefde van die Son
en die gemeenskap van die Heilige Suurstof
Amen

Einar Sies, Werkgroep Groene Dominicus

Over de schrijfster
Antjie Krog (1952) debuteerde in 1970 op 17-jarige leeftijd met de dichtbundel Dogter van Jefta. Haar tweede 
publicatie januari-suite (1972) werd onderscheiden met de Eugène Maraisprys. Andere werken van Krog zijn de 
bundels Otters in bronslaai, Jerusalemgangers en Kleur kom nie alleen nie. In Nederland is Antjie Krog onder meer 
bekend door haar optreden bij Poetry International, de Nacht van de Poëzie en het festival Winternachten.
In 1999 verscheen bij uitgeverij Atlas een bloemlezing uit haar werk onder de titel Om te kan asemhaal. Daarna zijn 
haar dichtbundels bij Uitgeverij Podium verschenen. Zij schreef ook proza, bijvoorbeeld Country of my Skull - in het 
Nederlands: De kleur van je hart (1998/2000), toneelstukken en non-fictie, bekroond met onder meer de Pringle 
Award, de Foreign Correspondent Award en de Alan Paton Award.

Thema's die steeds terugkeren in haar werk zijn haar verbondenheid met haar vaderland en de worsteling met de 
ongelijkheid in Zuid-Afrika, het vrouw-zijn en het moederschap en het ouder worden.[1]

Krog is getrouwd, moeder van vier kinderen en woont in Kaapstad. Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Wes-
Kaapland. bron: Wikipedia

Meer gegevens:
Een uitgebreide recensie vind je op https://www.tzum.info/2020/03/recensie-antjie-krog-broze-aarde/
Uitgegeven bij: Uitgeverij Podium

--------------------
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Over getallen
In januari en februari werd in drie vieringen in de Haagse Dominicus aandacht 
besteed aan ‘getallen’  in de serie ‘Leven met getallen’. 

In zijn column  vertelt Ad de Gruijter dat ‘getallen lezen’ in bijbelverhalen extra 
‘deuren kan openen’ en verbanden kan leggen naar de betekenis van teksten 
ook voor de lezer vandaag. En dat zijn wij. 

Er staat meer dan er staat, je leest meer dan je leest 

12
Het dochtertje van Jaïrus, enig kind, ligt op sterven. Jezus wordt met spoed ontboden, maar er 
ontstaat vertraging want een vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeiingen lijdt, zoekt onderweg 
genezing bij hem1.  Na dit oponthoud lijkt het meisje van 12 jaar al overleden. Wij leven in een tijd 
van algoritmen en dataverzamelingen, maar zou de eerste diagnostische vraag van Jezus aan de 
vrouw  zijn geweest: hoe lang heeft u dit al? en aan Jaïrus: Hoe oud is uw dochtertje? Ik denk het 
niet. Wel toevallig, twee keer dat getal 12 in dit ene verhaal, alsof iets wakker geroepen moet 
worden in ons, de lezers. Het volk van de oorspronkelijk twaalf stammen lijdt aan religieus 
bloedverlies en er is sprake van ‘dood’ geloof. Dat is de regelmatig terugkerende kritiek van Jezus 
op het wettisch geestdodend geloof. De vrouw geneest en het enig kind staat weer op en leeft. ‘Er 
ging kracht van hem uit’, lezen we. Als we langer stilstaan bij de getallen in Bijbelverhalen, dan 
openen zich meerdere betekenissen in één verhaal. Levendmakend, helend geloof waar kracht 
vanuit gaat? Een verlangen toen en een uitdaging voor ons nu. Maar wanneer kan zoiets 
gebeuren? 

3 
In het scheppingsverhaal 2 is voor het eerst sprake van leven op de 3e  dag:zaadvormende planten 
en bomen. Jona wordt na 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis aan land ‘uitgespuwd’ 
om, aanvankelijk tegen zijn  zin, de inwoners van de stad Nineve op te roepen zich  van het kwaad 
af te keren zodat ze gered worden3. Tot zijn eigen verbazing blijken de meeste mensen dus te 
deugen4 . De opwekking van Jezus uit het graf vindt plaats op de 3e dag5. Middenin het leven, op 
de 3e dag gebeurt het steeds weer: leven en opstaan, zelfs waar en wanneer je het niet verwacht.  

Karel A. Deurloo schreef in ‘Het begin in ons midden’ dat het woord schepping in de bijbel geen 
aanleiding geeft om het gegevene te bezingen, maar dat het juist onze gegeven situatie wil open 
wil breken….6 middenin ons leven. 

Een Middeleeuwse antifoon zong ‘Midden in het leven zijn wij in de dood’. Luther keerde het om 
‘Midden in de dood zijn wij in het leven’. Dichter Muus Jacobse [1909-1972] maakte er een gedicht
over en we kennen het als een bekend kerklied7. De 3e dag is midden in je leven. 

1 Marcus 5, 21-43 
2 Genesis 1; Genesis 2, 1-4
3 Jona 2,1  (in NBV: Jona 1,17)
4 Rutger Bregman, De meeste mensen deugen - een nieuwe geschiedenis van de mens - De correspondent 2019(3) 
5 Mattheus 28, 1-8
6 E.J. Beker/K.A. Deurloo – Het begin in ons midden, uitg. Ten Have/Baarn 1977 
7 Midden in de dood, Liedboek voor de kerken 1973,  gezang 359
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40 
Ik heb er meer dan 40 jaar over gedaan om te ontdekken dat een verhaal rijker en verwijzend naar 
hier en nu kan zijn als je de symbolische betekenis van getallen in bijbelverhalen meeleest en 
meeweegt. Bovendien ontdek je dan dat verhalen naar elkaar verwijzen, in verbinding met elkaar  
staan oftewel ‘niet los verkrijgbaar’. 

Met 40 begint het leven, wordt gezegd. Na 40 jaren woestijntijd, met ups en downs,  waarna je 
aankomt in een land van melk en honing8 weet je wel wat leven is. 

Maar ook in een 40 dagen tijd kan er sprake zijn van bezinning over je levensweg en steeds weer 
de voorbereiding daarop. Jezus trok zich 40 dagen terug in de woestijn9.

Eenmaal op het spoor gezet en geïnspireerd mag je het wel op eigen kracht gaan doen. Nog 40 
dagen verbleef Jezus verschijnend in hun midden10. Dan, geïnspireerd, zelf op weg en je bent niet 
alleen. 

7 
Ben je meer een alfa en lees je bij voorkeur over al die getallen heen in bijbelverhalen ?  Huiver 
niet, het gaat niet om de getallen maar om waar ze voor staan, waar ze naar verwijzen. 

Wie weet, lees je dan ineens een ‘nieuw’ verhaal. Ben je meer een bèta met een voorkeur voor 
exacte vakken en getallen? Dan mag je je verwend weten met al die getallen in bijbelverhalen 
en……. je krijgt méér dan een getal alleen. Je kan één verhaal mogelijk op 7 manieren lezen. Reken 
je rijk! 

Ad de Gruijter 

Nog meer lezen? De overwegingen bij de vieringen in de serie ‘Leven met getallen’ zijn terug te 
lezen in het vieringenarchief van de website van de Haagse Dominicus. (de vieringen van januari en
februari 2021). Of klik op het getal in een kop hierboven, om direct naar de viering over dat getal te
springen.

--------------------
  

8 Bijbelboek Jozua
9 Marcus 1, 12-13; Mattheus 4,2; Lucas 4, 1-2
10 Hanelingen 1.3
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Nieuws uit het Haags Dominicuskoor
Helaas is het nog niet toegestaan of verstandig op het moment van dit 
schrijven, dat het koor bij elkaar komt om te repeteren op donderdagavond 
en te zingen tijdens de HD-vieringen. Ik mis het enorm dat we niet kunnen 
samenkomen, elkaar ontmoeten en vooral samen zingen op de mooie 
klanken van de vleugel. En al proberen we op andere manieren met elkaar in 
contact te blijven en al kunnen we meezingen thuis met de liederen tijdens de
online vieringen, het tipt niet aan het fysiek aanwezig zijn. 

Maar uiteraard proberen we er het beste van te maken en ons te houden aan de corona-
maatregelen in de hoop dat dit virus onder controle komt. We kijken uit naar weer gezellig oefenen
en bijpraten op de donderdagavonden. We hopen op betere tijden en snakken ernaar om onze 
oude vrijheid terug te vinden. 

In veel liederen die we zingen, komt dit thema van ‘hoop’ aan de orde. Ter illustratie onderstaand 
de tekst van het lied “Kom bevrijden”. 

1. In de hemel onze vader in een hemel die te hoog is, 
waarom zijt Gij niet op aarde hier nu God in mensen vrede? 
Zijt Gij God en niet bij machte moord en doodslag te voorkomen? 
Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te doen lijden? 

Refrein:  Scheur de wolken kom bevrijden (4x). 

2. Plant uw geest in onze harten, zend uw kracht in onze handen, 
dat wij leren lief te krijgen onze naaste, vriend en vreemde. 
Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk lijden.  
Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de armen. 
Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te bannen,  
dat wij gouden plannen smeden tot beëindiging van lijden.  

Refrein:  Scheur de wolken kom bevrijden (4x). 

Beluister het lied

Het lied begint als een klaaglied "waarom zijt Gij niet op aarde / waarom geeft Gij ons de vrijheid 
elkaar zinloos te doen lijden?". Maar dan gaat het over in een gebed: "Scheur de wolken, kom 
bevrijden". Een gebed om nieuwe geestkracht, medicijnen, bekering. 

Dat de donkere wolken maar mogen verdwijnen en wij weer  met elkaar mogen zingen! Hopelijk 
tot gauw, 

groeten van Annerie Boekhout. 

--------------------
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GROENE DOMINICUS

Klimaatalarm 14 maart 2021
Op 14 maart zijn er overal in het land klimaatdemonstraties, onder de 
naam 'Klimaatalarm'. In Den Haag is het klimaatalarm op de Koekamp.

Waarom een klimaatalarm?
Om kort voor de verkiezingen de overheid en de burgers te wijzen op de
urgentie van de verduurzaming van de samenleving. 
Zoals het nu gaat, verloopt verduurzaming niet snel genoeg. Het gaat 
om een leefbare aarde voor onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe is het klimaatalarm georganiseerd?
• Er zijn in het land overal klimaatalarm-demonstraties. Die worden in overleg met de 

gemeente conform de corona-maatregelen georganiseerd.
• Het klimaatalarm in Den Haag is op de Koekamp
• Vooraf aanmelden verplicht. Er is een maximaal aantal deelnemers.
• Er is ook de mogelijkheid om thuis mee te doen via 'Klimaatalarm Live', 

voor het geval het maximum aantal deelnemers is bereikt 
en voor wie het veiliger vindt om vanuit huis te demonstreren.
Ook dan is vooraf aanmelden verplicht.

• De demonstraties duren van 14.00 uur tot 15.30 uur.
• Om precies 15:00 uur slaan we allemaal, op de Koekamp of vanuit huis, tuin of balkon, 

1 minuut lang het Klimaatalarm met wekkers, bellen en alles wat herrie maakt. 

 Doe mee en meld je aan op  https://klimaatmars2021.nl/ 

Het klimaatalarm wordt georganisserd door Milieudefensie, FNV, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, codeROOD, 
Fridays for Future Nederland, FossielvrijNL, OXFAM Novib, Woonbond, Grootouders voor het klimaat.

Klimaatalarm Den Haag heeft alle geloofgemeenschappen gevraagd om op 14 maart om precies 15 uur de klokken van 
kerk/moskee/tempel 1 minuut te luiden.

 --------------------
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Op weg naar duurzaamheid
David Renkema geïnterviewd door Hans Opschoor

David Renkema is de voorganger in de eerstvolgende viering van de Zondag 
van de Aarde, op 21 april. Hij was de laatste directeur van OIKOS, ooit een 
denktank en bron van inspiratie van organisaties en mensen in de kerken over 
maatschappelijke vragen. Na het einde van Oikos werd hij coördinator van 
Geloven in Samenleven. Naast zijn werk is hij sinds september 2020 voorzitter 
van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag.  Hij is sinds 
2015  voorzitter van het katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog De 
Zinnen.  

OIKOS wilde werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Kun je een paar 
voorbeelden geven van wat jullie deden? 

Oikos verbond grote kwesties als bewapening, onduurzaamheid en honger met onze eigen posities
in het dagelijks leven, dus die van consument, spaarder, burger, gelovige, en ga zo maar door. We 
zijn onderdeel van veel van die kwesties, maar we kunnen vanuit onze posities ook anders denken 
en anders handelen. Dat droegen we uit. Oikos zette zich ook in voor structurele verandering: Max 
Havelaar koffie, de internationale campagne Jubilee 2000 voor kwijtschelding van schulden van 
ontwikkelingslanden, de belastingontwijking door multinationals, en de klimaatproblematiek. Die 
laatste vertaalden we in te verdelen rechten binnen een maximaal toelaatbare uitstoot op een 
manier die de armen en arme landen ten goede zou komen. 

Wat voor lessen kan je leren uit die inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving?

De samenhang tussen kennis, houding en gedrag bleek heel complex te liggen, al helemaal bij 
kwesties met internationale kanten. En we beseften dat er een opschalingsprobleem is: goede 
veranderingen in de persoonlijke keuzes leiden niet vanzelfsprekend tot de gewenste 
veranderingen in de structuren. Ideologische tegenstellingen bijvoorbeeld, kunnen maken dat wat 
we hier belangrijk vinden elders heel anders wordt ervaren – soms zelfs bestreden. Ook loop je aan
tegen machtsstructuren, verschillen in belangen en zelfs van waarden. Dat alles vergt 
uithoudingsvermogen, inventiviteit, en grondige kennis. Op dat laatste punt kon Oikos met zijn 
netwerken in zowel de academische wereld als in maatschappelijke organisaties goede 
verbindingen leggen en activeren. Dat deden we dan ook.

Zeker, en sommigen van ons hier in de Haagse Dominicus waren zich dat zeer bewust en maakten
er gebruik van. Maar ook hier ervaren we hoe moeilijk en vermoeiend het kan zijn om te sjorren 
aan de maatschappij.  

Ja: taai werk, smalle marges. We moeten er voor oppassen niet te snel grote resultaten te willen 
zien en onze inzet vervolgens af te schrijven bij schrale resultaten op macro-schaal. 

Veel mensen, ook bij ons,  zijn bezig met bijvoorbeeld consuminderen. Je kunt stapjes en zelfs 
stappen zien zetten, maar de emissie van broeikasgassen en van stikstof gaan gewoon door. Hoe 
keken jullie aan tegen de frustraties die dat kan oproepen? Wat kunnen we wel doen in die 
opschaling van ons consumptiepatroon naar vergroening van de economie? 

Om te beginnen: het veranderen van je levensstijl is een manier van zichtbaar maken waar je voor 
staat. Zulke veranderingen zijn van grote waarde, primair voor de mensen zelf, hun eigen 
geloofwaardigheid (doen wat je zegt), vervolgens als oefeningen in veranderen en tot slot als 
hefboom naar structurele veranderingen. Ik zou die veranderingen in de persoonlijke levensstijl 
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niet willen belasten met de vraag naar de macro-effectiviteit ervan. Voor je het weet, sla je zo 
serieuze en goede initiatieven dood. 

En wat die opschaling betreft: we moeten voor ogen houden dat de mars door de instituties lang, 
maar noodzakelijk is. En dat samenwerking loont. Met de acties voor eerlijke koffie beoogden we 
het vergroten van marktaandeel, als drukmiddel op Douwe Egberts en de supermarkten. Dat 
werkte wel, tot op zekere hoogte. 

Er is nog een probleem. Soms lukt iets wel, en zie je kleine lokale initiatieven uitgroeien tot 
ondernemingen (coöperatief, of anders) en is er een maatschappelijk effect. Maar dan moeten ook
die zich weer voegen naar de gangbare economie: marketing, schaalvergroting, rendement. Dan 
dreigt een verlies aan herkenning. Lang niet iedereen is blij met de Vegetarische Slager die gaat 
samenwerken met Unilever. Toch kan zoiets de verandering van voedingspatronen en de 
verspreiding van dit idee ten goede komen. 

Je schreef een boek over Oikos: “Geloven in een betere wereld” (Skandalon, 2018); jijzelf gelooft 
dat ook. Wat betekent dat geloof concreet? Hoe werkt het door in persoonlijk handelen en 
maatschappelijk handelen? En vooral: hoe zou je graag willen dat dit doorwerkt?

Geloven in een betere wereld komt op allerlei plekken voor, zonder dat dat altijd als geloof 
benoemd wordt. Het is allereerst een houding, een vertrouwen (dat trouwens meer dan eens 
beschaamd wordt). Die houding vind je lang niet alleen onder christenen, moslims, hindu’s en zo 
voort, maar ook daarbuiten. De praktijken die daarbij horen zijn diffuser of meer fluïde geworden. 
Niet perse meer geworteld in gevestigde instituten zoals kerken, politieke partijen, kerkelijke of 
maatschappelijke organisaties. Ik vind dat wel een verlies, ook al omdat het al gauw leidt tot een 
verminderde slagkracht. Tegelijkertijd vind ik die losse en spontane initiatieven wel verfrissend en 
hoopgevend.

Verwacht je op korte termijn nog iets van de kerken in dit opzicht?

Eerlijk gezegd ben ik wel pessimistisch geworden. Het lijkt erop dat de laatste oprisping van 
betrokkenheid op de grotere maatschappelijke vragen het Conciliair Proces gericht op 
gerechtigheid, vrede, en de heelheid van de schepping is geweest, eind vorige eeuw.  Vanuit Rome 
kregen we in 2015 de prachtige encycliek Laudato si’, en de Wereldraad schreef al eerder haar 
kritiek op het wereldwijde economische systeem vanuit de gezichtspunten van gerechtigheid en 
respect voor het leven (het Agape document uit 2005), maar ik heb niet het gevoel dat deze 
verstrekkende en radicale geschriften echt resoneerden in de Europese context. Vaak vond men ze 
misschien wel mooi maar legde men ze, dat gezegd zijnde, gesloten, op de plank. We moeten 
zoeken naar wat in die wereld van vandaag dan wel kan werken. Nieuwe vormen van verbinden, 
bredere allianties enzovoorts. Zo ontdekten we in Oikos dat er behoefte is aan goede 
“pleisterplaatsen”, waar je je kunt voeden, uitblazen en opladen; waar je kunt reflecteren, nieuwe 
wegen zoeken en elkaar bemoedigen – soms troosten. Zeg maar: oases, plekken waar je een slok 
levengevend water kunt halen. We konden dat idee niet verder uitwerken want Oikos moest 
ophouden wegens gebrek aan financiële ondersteuning. Maar het idee staat. Misschien kun je 
initiatieven als De Zinnen, of experimenten als Geloven in Groen hier in Den Haag zo duiden.  

Wie weet: de Haagse Dominicus/Bethel ook. Hoe helpt geloof daarbij? Of moet je liever spreken 
van hoop?

Geloven in een betere wereld is een bron van kracht om door te zetten in de wereld van vandaag 
en morgen. Dat geloof zet ertoe aan om je ding te blijven doen, trouw te blijven aan je eigen 
waarden – die niet “laten varen”. Zo’n geloof zet ook aan tot gezamenlijk zoeken naar nieuwe 
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mogelijkheden, waar je bij kunt aansluiten of die je kunt steunen. Denk aan de “energieke 
samenleving”, aan acties als “steenbreek” waarmee steden worden vergroend (beter misschien: 
ontgrijsd), aan de solidariteit die spreekt uit de acties als het kinderpardon in jullie Bethel, aan het 
elan dat blijkt in acties als “Wij gaan ze halen”. Denk ook aan wat je ziet aan nieuwe journalistiek in
deze tijden van zogenaamd fake news: “De Correspondent”, of “Follow the money”. Denk aan die 
jongerendemonstraties voor klimaat. Denk weer aan Geloven in Groen: dat was in mijn ogen een 
echte “best practice” en we hebben het ook herhaaldelijk als zodanig over het voetlicht proberen 
te brengen.  Allemaal tekenen van hoop, allemaal uitingen van geloof en vertrouwen. Soms kun je 
zien dat het nieuwe al is begonnen – maar je moet daar wel je ogen voor open houden, en er naar 
toe lopen…. 

… en, als dat kan, aan meedoen misschien. Is er zoiets als een “spiritualiteit van het 
engagement”?

Spiritualiteit vind ik een lastig begrip. Mijn eerste associatie was en is: zweverigheid, klankschalen, 
geurtjes en een fixatie op je diepste gevoelens, een je afwenden van de werkelijkheid, 
vluchtgedrag. Ik weet natuurlijk dat er andere vormen van spiritualiteit zijn, en daar verwacht ik 
meer van.  Een meer geaarde spiritualiteit, zoekend naar grond onder onze voeten. Ooit werd in 
de kringen van de Wereldraad gesproken over een “spiritualiteit van de strijd”;  een spiritueel zusje
van de bevrijdingstheologie. Het ging toen om verzet tegen het kastensysteem in India, racisme, 
apartheid, maar ook tegen bewapening, kernenergie. Ik herkende die spiritualiteit, ook vanuit de 
deelname van mijn vrouw en mijzelf in de vredesbeweging in de jaren zeventig en tachtig. De 
laatste tijd ben ik bezig met contemplatie. Vanuit een doorleefde kennis van de werkelijkheid (hoe 
partieel ook), zoek ik naar mijn eigen plaats, mijn drijfveren, falen, schuld, geloof en hoop. Daarbij 
helpen de Bijbelse verhalen en de christelijke rituelen mij. En het delen daarvan met anderen. Dat 
zie ik ook als iets voor in je plaatselijke gemeenschappen, voor in die pleisterplaatsen. 

--------------------

Klimaatambities - waar staat de wereld nu? 
Door Hans Opschoor

Ook vanuit de Haagse Dominicus wordt meegedaan aan actie ter versteviging 
van de aanpak van de klimaatverandering.

Doelstellingen

Internationaal wordt er sinds de Conferentie in Parijs (2015) 
gestreefd naar reductie van emissies (tot niet meer opwarming in 
2100 dan 1,5-2 graden), en verder: naar het bij elkaar harken van 
een enorm bedrag aan steun voor maatregelen in arme landen, en 

naar inspanningen in landen om maatregelen te treffen tegen toch 
optredende opwarming (“adaptatie” in het jargon). 
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Klimaatambitietop
In  december  2020  was  er  een  internationale  zoom-bijeenkomst  voor
regeringsleiders,  ngo’s  en  andere  partijen  die  iets  te  bieden  hadden  (anders
mochten ze niet meedoen), om na te gaan of de wereld op het gewenste pad zat
naar die doelstellingen.
Er waren 111 bijdragen met belangrijke stappen voorwaarts. Daaronder waren 45
landen met plannen om emissies terug te brengen, zoals China dat zich verbond tot
een 65% reductie in 2030, en de EU die dan minstens 55% beloofde te reduceren,
en beloftes van financiële steun vooral van Europese landen. 

Toch was dat al met al teleurstellend. Het is te vroeg om te zien hoeveel dichter bij
het doel van die 1,5 graden we nu staan vergeleken met het vorig jaar. Toen bleek
dat met de toen bekende plannen het resultaat voor 2100 nog ruim boven de 3
graden  was.  Het  financiële  doel  voor  2020,  dat  al  in  2009  in  Kopenhagen  was
afgesproken, is nog steeds niet gehaald en daardoor dreigen ontwikkelingslanden
achter te blijven in hun plannen. Daar werd ernstig voor gewaarschuwd. 

Niet aanwezig waren onder meer: Brazilië (belangrijk vanwege de betekenis van de
Amazone voor het mondiale klimaat en ernstig bedreigd door toenemende kap van
het regenwoud daar), Rusland, Australië, de VS (waar de nieuwe president Biden zal
proberen  het  uitstappen  door  Trump  ongedaan  te  maken).   Het  COVID-virus
betekent  dat  de  inzet  voor  klimaat  in  veel  landen  aan  inzet  inboet,  en  het  is
afwachten of dat in 2021 gaat worden ingehaald, als de volgende grote bijeenkomst
plaatsvindt in Glasgow (november 2021). Op dit moment loopt Europa voorop en
China, de grootste producent van broeikasgassen, lijkt grote volgende stappen te
willen gaan zetten als ook Washington weer meedoet. Er zijn dus tekenen van hoop,
maar er zal heel hard moeten worden geduwd en getrokken. 

Klimaatadaptatietop
Wat het derde doel van Parijs betreft: Nederland was gastland voor de eerste zoom-
top over Klimaatadaptatie, eind januari. En daar verschenen de Amerikanen weer –
gelukkig.  Er werden voorbeelden besproken van mogelijke aanpassingen aan wat de
wereld letterlijk boven het hoofd hangt. En er werden plannen gelanceerd voor een
internationale  aanpak,  gecoördineerd  vanuit  een  kersvers  mondiaal  instituut,
gevestigd  in  Rotterdam.  Die  woorden  moeten  nog  wel  worden  omgesmeed  tot
daden. 
Maar de nog grotere zorg is dat het werken aan die adaptatie, hoe belangrijk het
ook is, gaat afleiden van het doel de opwarming te voorkomen. Je kunt wel slimmer
leren dweilen, maar beter is het de kraan dicht te draaien. Het blijft dus zaak de
politiek wakker te houden op het punt van energietransitie en daadwerkelijke hulp
aan landen en groepen die wel willen maar op eigen kracht niet kunnen meedraaien
aan die kraan.

--------------------
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BETHEL - STATUSRAPPORT ZONNEPANELEN
Periode: 8-11-2019 t/m 7-11-2020

Sinds 4 juli 2019 liggen er zonnepanelen op Bethel. We bekijken de prestaties van de panelen 
in de periode van de laatste elektriciteitsrekening: 8 november 2019 t/m 7 november 2020.

Door de zonnepanelen geleverd: 10.157 kWh 

Elektriciteitsgebruik Bethel: 8.318 kWh 

Overschot: 1.839 kWh 

Het overschot is te danken aan het extreem zonnige voorjaar en aan het feit dat Bethel in 
coronatijd minder activiteiten heeft, dus minder stroomgebruik.
In een 'gewoon' jaar zal de opbrengst van de zonnepanelen ca 9.000 kWh zijn, het 
elektriciteitsverbruik van Bethel ca 10.400 kWh.

De zonnepanelen leveren hun stroom aan de elektrische apparatuur van Bethel: verlichting, 
verwarmingspomp, afwasmachine, geluidsapparatuur. 
In de verslagperiode was dat 2726 kWh.
Op zonnige dagen in de zomer levert de zonne-installatie meer stroom dan de apparatuur 
verbruikt. Het meerdere wordt dan teruggeleverd aan het energienet. 
Dat was in de verslagperiode 7431 kWh.
In de winter en 's nacht levert de zonne-installatie minder stroom dan nodig is voor de apparatuur 
die op dat moment aanstaat. Dan levert het energiebedrijf de resterende stroom.
In de verslagperiode heeft het energiebedrijf 5592 kWh geleverd. 
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Opbrengst per maand (vanaf ingebruiksname t/m feb 2021)

kWh jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal

2019  1063* 1205 844 475 288 231 4.106

2020 209 381 982 1418 1607 1267 1237 1167 927 378 335 167   10.077**

2021 268 536 804
* Vanaf de ingebruikname op 4 juli 2019
** Door afrondingen is het totaal niet gelijk aan de som der maandopbrengsten.

Gegevens van de installatie
20 panelen op het schuine dak
10 panelen op platte dak

1 omvormer

Gegevens panelen:
  type: Solarwatt 310-60M-style PERC
  max vermogen: 310 Wp

Gegevens  omvormer:
  type:  SMA  STP  8.0
  vermogen:  8000  W
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AUTO DELEN IN DE HAAGSE DOMINICUS?
In een interview in de vorige HD-brief stelde Anita van Dijk voor om autodelen te stimuleren in de 
Haagse Dominicus.

“Kunnen jullie niet autodelen stimuleren in de Haagse Dominicus? Al die auto's staan maar voor de deur, 
terwijl er misschien best iemand is die je auto een keer zou willen lenen/huren.
Ik weet dat dat kan met bv. Snappcar, maar dat is best een heel geregel, of met Greenwheels, maar dat is 
duur. Zouden we zoiets niet kunnen opzetten binnen de Haagse Dominicus?

De werkgroep Groene Dominicus wil onderzoeken of er draagvlak voor zo'n plan is. We stellen ons 
voor dat er een groep mensen komt die hun auto in principe op een van de volgende manieren 
beschikbaar willen stellen:
manier 1: AUTO UITLENEN

Je leent je auto voor een paar uur tot maximaal een paar dagen uit aan iemand die voor 
korte tijd een auto nodig heeft. -(Je bepaalt per keer of je dat uitkomt en of je dat wilt.)

manier 2: BRENGEN EN HALEN
Je brengt iemand met jouw auto ergens heen (Bethel? het ziekenhuis? een visite?) en haalt 
hem of haar later weer op. 
(natuurlijk kan in zo'n geval afgesproken worden dat de een iemand brengt en een ander hem of haar terughaalt.)

We willen eerst onderzoeken of er voldoende mensen zijn die bereid zijn hun auto zo te delen én 
of daar in de Haagse Dominicus wel behoefte aan is. 
Wij stellen ons voor om, bij voldoende draagvlak, een lijst te maken met daarop de mensen die 
hun auto willen delen. Dan kan iemand die een auto wil lenen met een van hen contact opnemen. 
Om de behoefte te peilen hebben we een enquête opgesteld. Invullen kost niet meer dan ca 5 
minuten. 

We vragen jullie om die enquête in te vullen, ook als je geen auto hebt. 
Klik daartoe op de knop 'NAAR DE ENQUÊTE' onderaan de pagina.

• De enquête is vrijblijvend. Je verbindt je nog tot niets.
• Auto delen brengt ook risico's met zich mee. Wat gebeurt er als de lener met jouw auto 

betrokken raakt bij een verkeersongeluk of een verkeersovertreding begaat? Daarover lees 
je meer in '”Auto lenen of uitlenen: zijn eigenaar & bestuurder verzekerd?”

NAAR DE ENQUÊTE

Werkgroep Groene Dominicus

Eind december is deze enquête per ongeluk al rondgestuurd. 
We vragen je om de enquête opnieuw in te vullen, ook als je dat toen al hebt gedaan.

--------------------
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https://www.goedkopeautoverzekering.nl/blog/auto-lenen-uitlenen-verzekerd
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