
Dominicus 
Amsterdam          zondag 1 juli 2018 
 
 

ONZICHTBARE…LEVENS 

Serie Zomerdiensten 

 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Dit huis vol mensen’ (Groen 7) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. Verhaal, deel 1 door Colet van der Ven 

4. ‘Wat geen oog heeft gezien’ (211) 

5. Verhaal, deel 2 door Colet van der Ven 

6. ‘Ken je mij’ (live gezongen door Claire Porter en componist Stijn van der Loo – zoz) 

7. Intermezzo, mededelingen en collecte 

8. Tafelgebed: ‘Gij die weet’ (170) 

9. Delen van brood en wijn, waaronder gezongen ‘En todo amar y servir’ (Taizé) 

10. Gastcolumn door Vincent Bijlo 

11. ’Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze’ (Groen 60) 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Dan nog’ (168) 
 

- - - - - - - - - 
(De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts).) 

Teksten van de overwegingen van vorige zondagen zijn verkrijgbaar tegenover de boekentafel (25cts). 

De opbrengst van de collecte van vorige week zondag: € 1012,13 
- - - - - - - - - 

AGENDA 
-Volgende week zondag, 8 juli: Judith van der Wel – Lichter leven, hoe doen we dat? In deze dienst bespreekt Judith van der 
Wel een aantal zomerse gedichten. 

-Zondag 15 juli: Wilna Wierenga – Verlangen naar verbinding. 

- - - - - - - - - 
MEDEDELINGEN 
 
-ZOMEROPENSTELLING 
In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 16.30u open voor publiek. Op 8 juli is er 
gelegenheid een labyrint te lopen. Op andere zondagen zijn er lunchconcerten. Die worden van tevoren aangekondigd op de 
website en in de orde van dienst. Iedere zomer weer kunnen we op deze manier een paar duizend mensen laten meegenieten 
van onze mooie kerk. Geeft u er in uw omgeving wat ruchtbaarheid aan ? Natuurlijk bent u ook zelf van harte welkom ! 
Coördinatie: Geert-Jan Meijerhof (gjmeijerhof@upcmail.nl) en Mirjam Nieboer (mnieboer@planet.nl)  

-ZING MEE IN HET ZOMERKOOR 
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst vanaf 10 uur. Goede zangers die 
vertrouwd zijn met het repertoire zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of 
elke week. De muziekmappen liggen klaar!  
-CRÈCHE 
De komende zondag is er nog crèche op 15 juli. Wilt u zelf met de crèche helpen in het volgend jaar? Meer informatie ? Neem 
dan contact op met Rieke Hart (riekehart@gmail.com) of Frederik Lobbrecht (f.lobbrecht@xs4all.nl )  
-’s ZOMERS VERPOZEN 
Op donderdagmorgen om 11 uur in de maand juli staat de koffie klaar in de keuken van de pastorie. Even aanbellen bij 
Spuistraat 12 en gezellig aanschuiven. Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie. Gewoon om in de zomer samen te 
verpozen: bij te praten, elkaar te ontmoeten, kennis te maken met Eva onze nieuwe pastor. Kom langs, iedereen is van harte 
welkom! Voor de koffie en of thee wordt gezorgd door Eva, Astrid en Olga  
-EXTRA COLLECTE 
Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0315 2193 43, tnv Stichting Waterdragers, ovv Syafru / Nepal. Website: 
stichtingwaterdragers.nl 

-VAKANTIE PASTORES 
Wegens vakantie is Juut Meijer afwezig van 8 juli tot en met 29 juli. Eva Martens is gewoon bereikbaar voor alle pastorale 
vragen.  



-BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT 
Het emailadres van het secretariaat is gewijzigd in: secretariaat@dominicusamsterdam.nl. Ook de openingstijden veranderen: 
het secretariaat is open van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00. Naast het vaste nummer is het secretariaat ook mobiel 
bereikbaar via: 06-45503644  

 
-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN 
Vandaag zijn na de dienst bij het hoofdaltaar collectebonnen en formulieren voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal 
aftrekbare bijdragen aan de collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van  3 per stuk zijn er ook bonnen van  5 verkrijgbaar; ze 
zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v. 
Dominicusgemeente o.v.v. collectebonnen, waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet daarbij niet uw adres te 
vermelden.  

 
- - - - - - - - - 

 

 
KEN JE MIJ 
 
Tekst Huub Oosterhuis 
Muziek Stijn van der Loo 

 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij. Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is en onmetelijk ver, 
Die niet staat en niet valt en niet voelt, 
Als ik, niet koud en hooghartig. 
 
Ken je mij….. 
 
Hier is de plek waar ik woon:  
Een stoel op het water, een raam 
Waarlangs het opklarend weer 
Of de vallende duister voorbij vaart. 
Heb je geroepen? Hier ben ik. 
 
Ken je mij….. 
 

Ik zou één woord willen spreken 
Een woord dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, dat het houdt 
Ik zou één woord willen spreken 
Dat rechtop staat  
Als een mens die mij aankijkt en zegt: 
Ik ben jouw zuiverste zelf 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 
Ken je mij…. 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niets is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb 
Geen ander 
Ben ik door jou zonder schaamte  
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel te veel waar zijn? 
Zou dat niet veel te veel waar zijn? 
 
Ken je mij….. 
 
 

- - - - - - - - - 
 

 
 
 
PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of 

een afspraak op tel.nr.020 -6226171 of via e-mail 
 Evamartens@dominicusamsterdam.nl | Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl 

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, 
door een lid van de contactgroep. Bel met: Mies Bouwmeester, tel. 0299 - 423774. 

 
SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend di – vrij van 9.00-12.00 
 
ADRESSENBESTAND Voor deelname aan een algemeen adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief 

kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 
 
SOLIDARITEITSFONDS Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente.  

Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 
 

VERVOER Indien iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, probeert de Werkgroep Rijders 
een oplossing te vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06 51287558 

 
Het zomerkoor staat onder leiding van Arjan van Baest ; piano/orgel: Thom Jansen. 
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