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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. 
 

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

De vieringen van de Haagse Dominicus zijn elke eerste en derde zondag 
van de maand om 10.30 uur 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 

POPULISME  
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ligt het voor de hand aandacht te schenken aan 
[toenemend] populisme. Hoe dit  aloude maatschappelijke verschijnsel te verstaan, juist als 
geloofsgemeenschap? Kunnen we op basis van de bronnen waaruit wij putten positie 
innemen in het hedendaagse debat? Dat verkennen we in drie verspreide vieringen in 
augustus, september, oktober.  
Tussendoor, op 15 september en 6 oktober, zijn er twee vieringen die in het teken staan van 
de internationale dag van de vrede (21/9) en de Wereldarmoededag (17/10).  
  
•  18 augustus – Populisme, tussen heimwee en verlangen 
Heimwee naar voorbije tijden waarin het beter geweest zou zijn én verlangen naar 
een betere toekomst duiden beiden op ongenoegen met hoe het er nu met ons 
voorstaat. Wordt dit ongenoegen ook politiek gebruikt voor andere doeleinden? Is 
dit ongenoegen begrijpelijk en terecht? Waar zit jouw ongenoegen?  
(Overweging door Henk Meeuws) 
 
•  1 september – Populisme, tussen eigen en vreemde identiteit 
Mensen voelen zich veilig in een vertrouwde omgeving. In een multiculturele 
samenleving wordt van mensen over en weer gevraagd respectvol om te gaan 
met elkaars eigenheid en culturele achtergrond. Sprekend over de identiteit van 
een ander gaat het ook over jouw identiteit. Hoeveel vreemdheid kan jij aan? 
(Overweging door Ad de Gruijter) 
	
•  15 september – Vrede/Oorlog 
Deze viering staat in het teken van de internationale dag van de vrede (21/9). 
(Overweging door Paul van der Harst) 
 

•  6 oktober – Delen achter de duinen 
Een viering die in het teken staat van de Wereldarmoededag (17/10). 
(Overweging door Henk Baars) 
 
•  20 oktober – Populisme, tussen rijk en arm, tevreden en ontevreden 
Er lijkt sprake van toenemende onvrede in meerdere Europese landen. De kloof 
tussen een kleine groep rijken en een grotere groep mensen die met moeite of 
helemaal niet meer rondkomen neemt toe. We verkennen deze onvrede die ook 
van dichtbij bekend is. Hoe denk jij over eerlijk delen? 
(Overweging door Aline Barnhoorn) 
 !


