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Haagse Dominicus… oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

DE 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, doen.

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Koor van de 
Haagse Dominicus o.l.v. Jan Hulsbergen en met Julia Urinyova aan 
de vleugel.

De vieringen van de Haagse Dominicus zijn elke eerste en derde 
zondag van de maand 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.

OVER DE VIERINGEN

•  19 augustus – Tijd
Klok-tijd, tijd die je hebt, tijd die je neemt en die je krijgt, tijd die 
verloren gaat of gewonnen wordt, de tijd als momentum: nu komt het 
erop aan! In Prediker lezen we wat er door de tijd heen allemaal 
gebeurt. Prediker komt tot de conclusie: Het is voor de mens het 
beste om te genieten in het dankbare besef, dat dit een geschenk 
van God is. Nu de vakantieperiode voor velen (haast) voorbij is kijken 
we terug én vooruit. Hoe beleven wij onze tijd? 
(Overweging door Marie-Therese van de Loo)

•  2 september – Kwetsbaarheid
We zeggen tegenwoordig al gauw dat iemand kwetsbaar is. Is het 
routinetaal geworden of betekent het nog iets? Is kwetsbaarheid de 
nieuwe kracht zoals je soms aantreft in managementliteratuur? 
Kwetsbaarheid is toch iets anders. Het is ziek zijn, het is arm zijn, 
gebroken. Daarin kun je je groots ontwikkelen, maar doe je dat uit 
eigen wil en verlangen? Kwetsbaar word je ook gemaakt.
(Overweging door Henk Meeuws)
 
•  16 september – Vredesweek
Het is goddeloos hoe bidders over de meest gruwelijke oorlog toch 
nog kunnen (s)preken, terwijl je eigenlijk je religieuze mond moet 
houden. Vrede moet je doen. Met alle geweld geweldloos. 
Hoe conflicten afbouwen en harmoniseren, de woede beteugelen?
Een opgaaf voor het leven.
(Overweging door Jeannet Bierman)
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