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+Amsterdam+ 
 

D E   L A A T S T E   D A G E N 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Dit huis vol mensen’ (Groen 7) 

2. Lezing ‘De laatste dagen’ - Anton van Wilderode 

‘Kunst’ - Martin Bril 

3. Welkom en overweging door Ko Bordens 

4. ‘Stilte’ (zoz) 

5. Moment van bezinning 

6. ‘Zomaar een dak’ (109) 

7 .Tafelgebed door Mirjam Wolthuis 

8. Brood en wijn, zingen ‘Slechts het brood’ (Blauw 58) 

9. ‘Laudate Omnes Gentes’ (Taizé) – ‘Looft, alle volken, looft de Heer’ 

10. Mededelingen en collecte 

11. Voorbeden en zegen – Jannet Delver 

12. ‘Midden in de winternacht’ (zoz) 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode 
- - - - - - - - - 

De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts). 
Teksten van de voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25cts). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 23/12: € 987,65 

- - - - - - - - - 
 
 

Midden in de winternacht 
 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open, 
die ons ’t heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, 
blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

Vrede was er overal, 
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal, 
en zij speelden samen. - Elke vogel… 



 

Ondanks winter, sneeuw en ijs 
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs 
is vannacht gekomen. - Elke vogel… 
 

Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan. 
Herders blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, bim-bam, 
laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
. 

- Zondag 6 januari: Driekoningen. Overweging door Juut Meijer. 

- Zondag 13 januari: ‘Onze Vader’, Overweging door Agnes Grond. 

- - - - - - - - - 
MEDEDELINGEN 
 
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
Niek Schuman: Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen €19,95 
 
- 6 JANUARI PRESENTATIE TIJ EN ONTIJ 
Op 6 januari is er na de dienst een korte, feestelijke presentatie van het boek 'Bij tij en ontij', een bundel preken van Jan Nieuwenhuis, die 
in januari 95 jaar wordt. De bundel zal voor 15 euro verkrijgbaar zijn en vanzelfsprekend heffen we ook het glas op het nieuwe jaar. 
 
- AANMELDING PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE 
Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2019 nieuwe aanvragen worden aangemeld. De 
opbrengst van de collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan - en zijn in solidariteit met - de zwaksten in de 
samenleving. Zie voor de toelichting ook de website.  
De aanmelding, met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project, kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het 
secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie. Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te 
zijn toegestuurd. 
 
- KLEDING INZAMELEN VOOR DE KLOOF 
 

Kleding is nog steeds welkom! Met de winter in aantocht is er vooral behoefte aan winterjassen en lange onderbroeken (oude 
pyjamabroeken). Ook is er op het ogenblik extra vraag naar broekriemen. Maar ook alle andere kleding blijft natuurlijk zeer welkom! 
De kleding wordt verzameld in de pastorie, onder de kapstok op de begane grond.  
Meer informatie bij: Monique de Bruijn & Hannie Bulsink 

- - - - - - - - 
 
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 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: Anne Timmer, tel. 06-12133232 

 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-
45503644) 

 

ADRESSENBESTAND Voor deelname aan een gemeentebreed 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 Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een oplossing 
vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558 
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