
 
 
 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om 
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten 
te doen. Vandaag bereiden we ons voor op Palmpasen. Heb je zin om 
met ons mee te gaan? Hopelijk tot zo! 

De kindernevendienstgroep. 
CRÈCHE 

Er is iedere tweede week crèche, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 etc. 
Wilt u met de crèche helpen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met Rieke Hart (via het secretariaat) 
 
 
 
 
 

 

 - - - - - - - - 
 
 
 
 

 

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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Dominicus      zondag 7 april 2019 
+Amsterdam+ 
 

I N I T I A T I E F   N E M E N 
 

Serie Bewegen en bewogen worden 
 

ORDE VAN DIENST 

1 ‘Zomaar een dak’ (109) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3 ‘Dat wij volstromen’ (182) 

4. Lezing 2Kron.1/3/5 (de Tempelbouw) 

5. ‘Ik zal niet rusten’ (230) 

6. Overweging door Godian Ejiogu 

7. ‘Als vrijheid was’ (Groen 24) 

8. Mededelingen en collectes 

9. Ritueel van de handenwassing, 

waaronder ‘Wat ik gewild heb’ (zoz) 

10. Tafelgebed en brood en wijn 

11. ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ (Groen 64) 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Te doen gerechtigheid’ (Groen 92) 

 

Het koor staat onder leiding van David Cohen, piano/orgel: Thom Jansen. 
Tekening: ‘Initiatief nemen’ door Riet Deerenberg 
Godian Ejiogu is theoloog, pastor en auteur van het boek Mijn Droom 

- - - - - - - - - 
 

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 31/03: € 960,85 
 

- - - - - - - - - 
 

AGENDA 
- Zondag 14 april: Palmpasen – Stil en bescheiden zijn. Overweging door Henk 

Hillenaar. Bij Johannes wordt Jezus met palmtakken in Jeruzalem ingehaald als de 
man die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Voor Johannes is die opwekking de 
aankondiging van Jezus’ eigen opstanding. Aan het begin van de belangrijkste week 
van het kerkelijk jaar proberen we stil en bescheiden na te denken over wat dit 
mysterie van dood en leven voor ons kan betekenen. 

 



 

- Donderdag 18 april, 20.00: Witte donderdag. Overweging door Henk Hillenaar 
- Vrijdag 19 april, 20.00: Goede vrijdag. Overweging door Janneke Stegeman 
- Zaterdag 20 april, 21.00: Paasnacht. Overweging door Claartje Kruijff 
- Zondag 21 april, Pasen. Overweging door Juut Meijer 

- - - - - - - - - 
 
MEDEDELINGEN 
9 APRIL: OPVANG ONGEDOCUMENTEERDE MEDEMENSEN 
 

Afgelopen maandag hebben 55 ongedocumenteerde mensen, die overdag in 
het Wereldhuis worden opgevangen, de nacht doorgebracht in de 
Dominicuskerk. Dit was noodzakelijk omdat de winteropvang is gesloten en de 
gemeente geen alternatieve opvang voor deze groep kan aanbieden. Onder 
hen waren 6 vrouwen, 2 minderjarigen, getraumatiseerde slachtoffers van 
mensenhandel en mensen met medische indicatie met recht op opvang. 
De groep heeft deze week in verschillende kerken de nacht doorgebracht om te 
voorkomen dat deze kwetsbare mensen op straat de nacht moesten 
doorbrengen. 
 
Komende dinsdag 9 april zal de groep 
weer in de Dominicus overnachten. 
Dinsdagavond zullen de politieke 
partijen en betrokken organisaties in 
de Dominicus worden uitgenodigd om 
naar een oplossing voor deze mensen 
te kijken. Ook worden zij uitgenodigd 
met ons de nacht in de kerk door te 
brengen. Na deze dag kan geen 
slaapplaats voor de nacht door de 
kerken worden aangeboden. 
 
Ik dank alle mensen uit de Dominicus 
die belangstelling hebben getoond en 
zich hebben ingezet voor deze groep. 
Aanstaande dinsdag is iedereen 
welkom om de steun te betuigen en 
mogelijk te blijven slapen. 
 
De Beleidsraad heeft ingestemd 
vandaag een extra collecte te houden 
voor het Wereldhuis. Daar wordt 
geweldig werk gedaan. Wij realiseren ons dat we de verblijfsstatus van deze 
mensen niet kunnen veranderen en daar is deze actie ook niet op gericht. Wel 
dringen we aan op een menswaardige opvang. Niemand mag gedwongen 
worden op straat te slapen. 
 
Herman Huijmans, wgDiaconaat (wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl) 

 
 
 
 
 
 
- EXTRA COLLECTE 
Rekno. NL49 INGB 0000 0975 93, tnv Protestantse Diaconie Amsterdam, ovv 
‘Het Wereldhuis, tbv warme maaltijden’, info: www.wereldhuis.org 
 
 
 
 
 
- STRAKS DOMINICUS DUURZAAM 
Een kwartier na de dienst komt de werkgroep Dominicus Duurzaam in de 
pastorie bij elkaar om de voortgang van de vergroening van onze kerk te 
bespreken. U bent welkom. Informatie bij Tom Kroon. 
 
 
 
 
- JAARVERSLAG WERKGROEP PASTORAAT 
Het Jaarverslag 2018 van de werkgroep is verschenen en op aanvraag 
beschikbaar. Mailt u wgpastoraat@dominicusamsterdam, ovv ‘Jaarverslag’. 
 
 
 
 
- ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD 
 
Voor de organisatie van de activiteiten zou het heel fijn zijn als u zich tijdig 
opgeeft, zodat we met uw komst rekening kunnen houden. 

- 13 april, 13.00-16.00, Grote zaal: Matthäus Passion, luisteren naar 
fragmenten (anderen dan vorig jaar!). Wat is het geheim van de 
Matthäus Passion? Waarom blijft dit meesterwerk mensen zo intens 
boeien? Begeleiding: Ad de Keyzer en Juut Meijer 

- 16 april: Bezinnen op barmhartigheid, met Eva Martens, 19.30-21.30, 
Grote zaal, bijdrage € 2,-,  

Aanmelden via: wgpastoraat@dominicusamsterdam.nl of 06 20364158 Meer 
informatie? Zie de agenda op website! Hoort, zegt het voort! 
 
 
 
 
 
 
 


