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1. Het bestuur van de Haagse Dominicus (hierna: HD) heeft in 2020 een uitgebreide, schriftelijke enquête 
gehouden onder allen, die op enigerlei wijze bij de HD betrokken zijn om daarmee materiaal te verzamelen 
op basis waarvan een breed gedragen beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld zou kunnen worden.
De enquête (aan 173 adressanten via e-mail toegestuurd, maar ook op papier beschikbaar) kreeg een 
goede respons van 39 % en leverde een schat aan materiaal op. 
Door alle beperkingen tengevolge van de corona-pandemie was het echter niet mogelijk om  de geplande 
gedachtenwisseling voor het beleidsplan via een of meer ledenvergaderingen te realiseren. Wel heeft op 21
maart 2021 een eerste consultatie via Zoom plaatsgevonden, waaraan 16 participanten hebben 
deelgenomen.
Dit heeft tot gevolg dat het beleidsplan voor 2021 en 2022 meer bestaat uit door het bestuur 
geformuleerde opties en mogelijkheden, dan uit vastgestelde concrete voornemens.

2. De kern van de activiteiten van de HD bestaat uit de vieringen op elke eerste en derde zondag van de 
maand in Bethel. Duidelijk is dat deze kern hoog gewaardeerd wordt en als zodanig ook in de komende 
jaren gehandhaafd en gekoesterd moet worden. Dat geldt in grote lijnen ook voor de vorm van de 
vieringen, zij het dat de stuurgroep liturgie gaat onderzoeken of en hoe er ruimte gecreëerd kan worden 
voor op onderdelen afwijkende vormen of de invulling daarvan. Dat zal in het bijzonder betrekking hebben 
op het “breken en delen”, de voorbeden en de rol daarin van de in het voorbedenboek  geschreven 
persoonlijke intenties, het inpassen van (meer) stilte-momenten, actieve participatie van aanwezigen en de
keuze van liedteksten.
Voor de stuurgroep liturgie, die verantwoordelijk blijft voor de keuze van de thema’s en de vormgeving van 
de zondagse vieringen, zal in deze periode voor vervanging van vertrokken of vertrekkende leden van de 
stuurgroep zorg gedragen moeten worden.

De kring van voorgangers zal - met dank voor hun inzet - gehandhaafd worden, maar er zal ook gezocht 
blijven worden naar inbreng van nieuwe, mogelijk verrassende inbreng. Hetzelfde geldt voor de groep van 
tweede voorgangers en de coördinatoren van de vieringen.

Het koor en de muzikale (bege)leiding zullen hopelijk snel na opheffing van de beperkende maatregelen 
tengevolge van de corona-pandemie hun belangrijke rol in de vieringen weer kunnen opvatten en 
vervolgen. Wat betreft de muzikale voorbereiding en begeleiding van de online diensten en de 
ondersteunende beelden daarbij, heeft de dirigent Jan Hulsbergen een onmisbare rol vervuld en het 
bestuur hoopt dat hij dit onverminderd zal kunnen blijven doen.

3. Zolang de beperkende maatregelen van de corona-pandemie gelden (waarbij het bestuur zich laat leiden 
door hetgeen in het algemeen onder de kerken als regel wordt gehanteerd) wordt de praktijk van het 
online streamen van de diensten voortgezet. De HD maakt daarbij gebruik van de speciaal daarvoor 
aangeschafte eigen apparatuur, maar onderzoekt met de leiding van Bethel de mogelijkheden van 
uitbreiding daarvan voor gemeenschappelijk gebruik. Het bestuur is blij te hebben kunnen voorzien in een 
goede bediening daarvan in de persoon van Thomas Hulsbergen, maar streeft naar een versterking van dit 
team. 
Het bestuur verwacht dat er ook na het openstellen van de vieringen voor 30 of meer aanwezigen ter 
plaatse in Bethel, behoefte zal blijven bestaan aan het streamen van de diensten en zal er naar streven in 
die behoefte te kunnen blijven voorzien met de ervaringen en deskundigheid, die inmiddels is opgebouwd.

4. Voor wat betreft de activiteiten van HD-door-de-week zal het streven er op gericht zijn om de eerdere 
activiteiten, die door de corona-pandemie zolang hebben stil gelegen, zo snel mogelijk weer op te starten. 



Daarbij zal de eerste aandacht gaan naar de “praatmalen”, in samenwerking met de staf van de Bethel; 
daarnaast naar de lees- en filmgroepen. Voor de wandelingen zal naar een nieuwe organisator gezocht 
moeten worden.
Als nieuwe activiteit denkt het bestuur aan het in samenwerking met andere kerkelijke of maatschappelijke
organisaties organiseren van bijeenkomsten, die de mogelijkheid bieden vanuit de eigen geloofsinspiratie 
tot een diepere verkenning van maatschappelijke en politieke vraagstellingen en eventueel daaruit 
voortvloeiende acties te komen.

5. De Werkgroep Groene Dominicus, die binnen de beperkte mogelijkheden van de afgelopen tijd actief is 
gebleven door bijdragen aan de Haagse Dominicus-brief en die o.a. op 18 april 2021 de zondagse viering 
organiseerde, zal zo snel mogelijk ook de andere activiteiten weer oppakken, al dan niet in samenwerking 
met anderen, zoals het organiseren van voorlichtings- en activeringsbijeenkomsten.
Een speciale activiteit is het in samenwerking met anderen opknappen van de tuin van Bethel, waarvoor 
een crowd-funding meer dan voldoende resultaat heeft gehad.

6. Het bestuur zal zich bezinnen op de mogelijkheid om binnen de grenzen van de statuten de structuur van
de organisatie te versterken, bv. door het lidmaatschap een duidelijker inhoud te geven en meer te 
promoten. Daarbij zal aandacht gegeven worden aan een grotere betrokkenheid van de leden zowel op de 
HD als geloofsgemeenschap als op elkaar. Ook zal daarbij aandacht gegeven worden aan een grotere 
financiële betrokkenheid van de leden door periodieke bijdragen aan de HD. Het bestuur zal over deze 
onderwerpen voorstellen doen aan een ledenvergadering.

7. Uit de enquete is gebleken dat er verbetering mogelijk is in de communicatie van het bestuur naar de 
andere betrokkenen. Het bestuur wil die verbeteren o.a. door het ten minste vier maal per jaar rondzenden
van een digitale nieuwsbrief (de Haagse Dominicus-brief). Daar is in 2020 reeds een begin meegemaakt en 
de inhoud daarvan wordt nog voortdurend verrijkt.
Het bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken om ook meer gebruik te maken van andere digitale media. 
Om dat structureel en goed te kunnen doen zal het wellicht nodig zijn het bestuur uit te breiden met een 
portefeuille-houder “communicatie”.

8. De HD maakt deel uit van het Haags Vrijzinnig Beraad en onderhoudt ook contacten met andere 
verwante kerkelijke instellingen - ook landelijk. Het bestuur zal daar aandacht aan blijven besteden. Een 
vraag die bij het bestuur voorligt is of de HD ook lid zou moeten worden van de Haagse Gemeenschap van 
Kerken. Het is een vraag die in deze periode met een gefundeerd voorstel ook aan de ledenvergadering zal 
worden voorgelegd.

9. Uit de Jaarrekening 2020 blijkt dat de HD de corona-pandemie tot zover zonder financiële kleerscheuren 
is doorgekomen, ondanks extra investeringen voor het streamen van de vieringen. De collecten van de 
zondagse vieringen zijn ook met de online oproepen goed op peil gebleven. Uit de begroting voor 2021 
blijkt dat dit gunstige beeld zich zal kunnen voortzetten. Er worden dus geen grote veranderingen in de 
financiële positie verwacht. Zoals boven vermeld zal er wel naar worden gestreefd om de inkomsten een 
stabielere basis te geven in de vaste bijdragen van leden. Ook blijft het streven om van de collecten ten 
minste 50% af te dragen aan externe goede doelen. Over de keuze van die goede doelen zal meer overleg 
plaats vinden met de leden, waarbij het uitgangspunt “prioriteit voor dicht bij huis” gehandhaafd zal 
blijven.

Vastgesteld door het bestuur van de Haagse Dominicus in haar vergadering van 25 mei 2021.


