HAAGSE DOMINICUS

KORT VERSLAG van het gehouden PARTICIPANTENBERAAD op zondag 3 oktober 2021, om
11.45 tot 12.45 uur in Kerk-en Buurthuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28-30, Den
Haag.
Het thema van deze bijeenkomst is: “CORONA en CONTINUÏTEIT.”
Voorzitter : Henk Baars
Secretaris : Tamme Wiegersma (verslag)
1. Opening.
Henk opent deze bijeenkomst en constateert dat er 26 aanwezigen zijn.
2.Terugblik op de Coronatijd:
Opgemerkt wordt dat de vieringen via Youtube over het algemeen positief zijn ervaren; het gaf
velen inspiratie.
Het digitaal volgen van de vieringen werd als zeer prettig ervaren.
Toch blijkt dat er tegelijk wordt verlangd naar ”weer normaal doen”.
Het streamen wordt van dermate groot belang geacht, dat permanente voortzetting belangrijk wordt
gevonden, gelet op PR, de slecht-ter-been gaande, de zieke.
Vanuit het koor wordt aangegeven dat het zeer op prijs werd gesteld dat de verjaardagen van de
leden steeds werden doorgegeven, vergezeld van een (verjaardags-)lied.
3.Continuïteit van de Haagse Dominicus:
Voorliggende vraag is met name: op welke manier(en) kan men de HD leren kennen?
Men geeft aan dat inderdaad de live-stream een goed middel is. Van veraf kijken brengt hopelijk tot
lijfelijke aanwezigheid tijdens een viering.
Henk benoemt dat het in het voornemen van het bestuur ligt een Communicatieplan te schrijven.
Zo ook het Vrijwilligersbeleid. Ook voor een kleinere gemeenschap als de onze is dergelijk te
omschrijven beleid van belang, voor onszelf en met name voor potentiële HD-ers.
Het wordt steeds meer opportuun bevonden te omschrijven wie wij zijn, op welke wijze de HD
functioneert, etc. Als wij vrijwilligers vragen komt meestal de vraag op tafel: en wat brengt het mij?
Vandaar dat het bestuur nu ook de folder/flyer heeft aangeboden: “Waarom zou ik lid worden?”.
Het blijkt dat de live-stream van de HD door sommigen wordt gedeeld met familie, vrienden,
kennissen, elders in het land.
De vraag wordt gesteld op welke wijze het Koor meer naar buiten zou kunnen treden.
De nieuwe voorzitter van het koorbestuur vermeldt dat er deze keer 2021/2022 is gekozen voor een
Nieuwjaarsconcert in plaats van een Kerstconcert.
In het verlengde hiervan komt naar voren om bv. eens een concert te verzorgen in de hal van het
Stadhuis of op de Uitmarkt.
Benoemd wordt ook dat we de mogelijkheden zouden kunnen nagaan of de HD zichzelf in breder
perspectief zou moeten plaatsen door o.a. thema’s aan te bieden die meer filosofisch of
maatschappelijk van aard zijn.

Daarnaast wordt door menigeen benadrukt dat samenwerking met o.a. de Ekklesia, de Doopsgezinde
Broederschap zeker gezocht moet worden. Krimp ligt op de loer, ook voor de HD.
De suggestie wordt meegegeven dit gegeven vooraf in een “Plan van Aanpak” te beschrijven.
We kunnen elkaar versterken; je krijgt er iets voor terug.
De zorg wordt geuit dat de personele bezetting in de diverse gremia binnen de HD steeds frequenter
een rol speelt.
Blijdschap wordt uitgesproken over het feit dat de Filmgroep opnieuw leven wordt ingeblazen. In dit
verband vindt men het van groot belang dat alle activiteiten na de achter ons liggende pandemie
z.sp.m. worden opgepakt.
Genoemd worden de Bethel-soupers, de Eetgroep, het opstarten van een tweede Eetgroep, etc.
Vervolgens wordt gevraagd naar een mogelijk lidmaatschap van de HD met de Haagse Gemeenschap
van Kerken. Hierin werken 24 kerken samen.
Er wordt genuanceerd over gedacht. Het bestuur neigt ernaar om een aspirant-lidmaatschap aan te
vragen en dit na een vraag te evalueren.
4. Rondvraag.
De opmerking wordt geplaatst dat men vandaag kan terugzien op een mooie viering, al wordt het
demonstratief cleanen van de handen door de voorgangers tijdens “Breken & Delen” door sommigen
als storend beleefd.
Er wordt tot slot opgemerkt dat het bestuur in gesprek is met Stek om de ventilatie in Kerk-en
buurthuis te optimaliseren.
5. Sluiting.
Henk dankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en wenst een goede zondag verder.
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