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JAARVERSLAG HAAGSE DOMINICUS 2020

Het bestuur Haagse Dominicus doet hierbij verslag van haar activiteiten in het jaar 2020. Naast het 
bestuur functioneert binnen onze gemeenschap een stuurgroep en enkele werkgroepen (stuurgroep 
liturgie, HD-door-de-week, doordeweekse wandelingen, en de Werkgroep Groene Dominicus).
Het koor van de Haagse Dominicus kent haar eigen orgaan met bestuur.
Het bestuur van de Haagse Dominicus vergadert in principe om de 4 à 5 weken. De notulen van elke 
vergadering worden toegestuurd aan bestuur en stuurgroep liturgie en op de website geplaatst.

In het jaar 2020 heeft de Haagse Dominicus definitief afscheid moeten nemen van een twee zeer 
betrokken participanten: Rinke Agricola en Jos van Eijden. De Haagse Dominicus-gemeenschap heeft 
dit als een groot verlies ervaren.

Tijdens haar eerste overleg in 2020 heeft bestuur afscheid genomen van een tweetal bestuursleden, 
te weten Hans Opschoor en Jos van Eijden. In hun plaatsen zijn benoemd Tom Claessens en Tamme 
Wiegersma.

Op 2 februari 2020 heeft de Haagse Dominicus haar 10-jarig bestaan gevierd. Voorzitter Henk Baars 
heeft op deze zondag een jubileumrede uitgesproken. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is er een 
jubileum-nieuwsbrief verschenen en is er een jubileumboekje uitgegeven : “10 jaar Haagse 
Dominicus”. 

We noemen in dit verslag enkele bijzondere gebeurtenissen die in dit verslagjaar 2020 plaatsvonden.
De omstandigheden hebben ons ertoe gebracht de zondagse vieringen te organiseren volgens 
coronamaatregelen. Aansluitend werden er luistervieringen en columns georganiseerd.  
En vervolgens vieringen via live-streaming zonder publiek. Ook het koor heeft haar activiteiten 
moeten staken.

Op 18 februari heeft de Haagse Dominicus geparticipeerd in een bijeenkomst van “2of3bijEEN”. De 
Haagse Dominicus is aangesloten bij deze landelijk groep van geloofsgemeenschappen. De Haagse 
Dominicus is eveneens aangesloten bij het Vrijzinnig Beraad in Den Haag, een groep van vrijzinnig-
georiënteerde gemeenschappen.

In maart 2020 is de eerste “Haagse Dominicus-brief” verschenen. Met instemming is deze ontvangen.

Op 21 juni is er in Bethel een 24-uurswake gehouden op de dag van de vluchteling. De Haagse 
Dominicus heeft meegewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van deze wake.



In de loop van het voorjaar 2020 heeft het twee-wekelijkse fenomeen “Aankondiging viering en 
mededelingen” gestalte gekregen. Hierbij is het computerprogramma Laposta in gebruik genomen.
Het adressenbestand leerde ons dat er ruim 170 betrokkenen zijn bij de Haagse Dominicus die onze 
digitale post ontvangen.

Helaas zijn de activiteiten rondom Praatmaal en Wandelingen stil komen te liggen in het voorjaar van
2020 in verband met de coronamaatregelen.
Een participanten-raadpleging heeft door de omstandigheden geen doorgang kunnen vinden.

In het najaar 2020 heeft het bestuur een omvangrijke enquête uitgezet onder al haar participanten.
De resultaten waren bemoedigend. 

Ter verfraaiing van Bethel is er een werkgroep in het leven geroepen waarin ook de Haagse 
Dominicus heeft deelgenomen. Zo is er een drietal grote planten toegevoegd aan de inrichting en 
zullen er wandschermen worden ontworpen.

Geconcludeerd kan worden dat de financiën in de pas zijn blijven lopen. Met instemming hebben we 
deze waarneming via de penningmeester vernomen. De viering van het jubilieum en de aanschaf van
apparatuur ten behoeve van de live-streaming van de vieringen zijn met name grote uitgaven 
geweest.

De opsomming hierboven geeft een indruk van de vele activiteiten die binnen de Haagse Dominicus –
mede dankzij vele vrijwilligers!- worden geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd. Al die activiteiten 
zouden er niet zijn zonder het enthousiasme en de inzet van al die vrijwilligers.

Graag verwijzen wij naar onze website www.haagsedominicus.nl waarop de nodige informatie is te 
vinden.

                                                       Den Haag, maart 2021.

Het bestuur van de Haagse Dominicus in 2020:

-Henk Baars, voorzitter
-Tamme Wiegersma, secretaris
-Leo van Driel, penningmeester
-Tom Claessens, lid

http://www.haagsedominicus.nl/

