
Dominicus      woensdag 6 mrt 2019 
+Amsterdam+ 

A S W O E N S D A G 

ORDE VAN DIENST 

1. Pianospel bij binnenkomst 

2. ‘Wat geen oog heeft gezien’ (211/zoz) 

3. Welkom en gebed door Eva Martens 

4. Stilte 

5. Verbranding van de palmtakjes 

6. Piano: ‘Denn alles Fleisch es ist wie Gras’ - Johannes Brahms 

7. Lezing psalm 51 (vert. H. Oosterhuis) 

8. ‘Lied van de grote Liefde’ (zoz) 

9. Korte overweging door Germain Creyghton 

10. ‘Overal zijt Gij’ (107/zoz) 

11. Tekening met as 

12. ‘Wek mijn zachtheid weer’(Groen 40/zoz) 

13.  - Voorbeden: wie wil kan een voorbede uitspreken 

 - Zegen 

14. ‘Herschep ons hart’ (Blauw 50/zoz) 

Het koor staat onder leiding Arjan van Baest, piano: Luc Blommers 
 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 10 maart: ‘Barmhartigheid’- bijna onmogelijk in onze ogen, maar niet in die van 

Jezus, die zich in de parabel van de barmhartige Samaritaan van zijn radicale kant 
laat zien. Overweging door Colet van der Ven. 

- Zondag 17 maart: ‘De angst geen ruimte geven’. Overweging door Harry Pals. 

- - - - - - - - - 
MEDEDELINGEN 
- STRAKS STILTEMEDITATIE  
Na afloop van de dienst vanavond is er gelegenheid om nog enige tijd in stiltemeditatie 
door te brengen in de grote zaal van de pastorie. Begeleiding: Dick de Korte. 
Binnenkomst tussen 20.15 en 20.30 uur.  
- DIGITALE KALENDER 40 DAGENTIJD 
Elke dag een tekst passend bij het thema van de 40-dagentijd ‘Bewegen en bewogen 
worden - werken aan barmhartigheid’. Als u deze tekst wilt ontvangen, stuurt u graag 
een mailtje s naar 40dagen2019@gmail.com en het komt in de digitale bus. 
- 10 MAART KLIMAATMARS  
Zie www.groenekerken.nl/klimaatmars of onze eigen website. Op 10 maart verzamelen 
de deelnemers van veel kerken vanaf 12.30 uur zich in en bij de Dominicus.  




