
-30 JUNI EINDE SEIZOENSPICNIC 
Om vast in uw agenda te zetten, meer informatie volgt!  
 
- 28 en 29 SEPT FAMILIEWEEKEND 
Ook voor de agenda – en we bespreken het weekend alvast tijdens de picnic. 
 

 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

 

VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 
Vandaag is het Palmpasen. Loop je mee in de optocht? Tot zo! 

De kindernevendienstgroep. 
CRÈCHE 

Er is vandaag crèche en op 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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S T I L   E N   B E S C H E I D E N   Z I J N 
 

Serie Bewegen en bewogen worden 
 

ORDE VAN DIENST 

1 ‘Van God is de aarde (115) 

2. Welkom door Claartje Kruijff 

3 ‘Stilte nu’ (zoz) 

4. Lezing Johannes 12, 1-24 

5. Piano 

6. Overweging door Henk Hillenaar 

7. ‘De wildernis zal bloeien’ (Blauw 61)) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Palmpasenoptocht, waaronder ‘Het land’ 

(Blauw 36) 

10. Tafelgebed ‘Om zegen’ (zoz) 

11. Brood en wijn 

12. ‘Lied bij psalm 33’ (zoz) 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Als God ons thuisbrengt’ (101) 

 

 

 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen. 
Tekening: ‘Initiatief nemen’ door Riet Deerenberg 
 
 

- - - - - - - - - 
 

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 7/04: € 877,85 
De opbrengst van de extra collecte 7/04 voor het Wereldhuis: € 1908,07 
 

- - - - - - - - - 
 



 
AGENDA 
- Donderdag 18 april, 20.00: Witte donderdag. Overweging door Henk Hillenaar 
- Vrijdag 19 april, 20.00: Goede vrijdag, met bloemenhulde. Overweging door Janneke 

Stegeman 
- Zaterdag 20 april, 21.00: Paasnacht. Overweging door Claartje Kruijff 
- Zondag 21 april, Pasen. Overweging door Juut Meijer 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
 
 

- BLOEMENHULDE GOEDE VRIJDAG 
Op Goede Vrijdag, is er een bloemenhulde rond het kruis. Wie daaraan mee wil 
doen, wordt verzocht zelf bloemen mee te nemen. De bloemen zullen worden 
gebruikt voor de versiering van de kerk met Pasen. Hulp bij de versiering van 
de kerk - na de dienst van Goede Vrijdag  - is welkom! 
 
- VACATURE PIANIST-ORGANIST 
De werving voor een nieuwe pianist-organist is gestart. De vacature is 
gepubliceerd, o.a. op 6 april in Trouw. De sollicitatietermijn loopt tot 24 april. Op 
onze website vindt u alle informatie.  
De beste kandidaten komen meestal uit persoonlijke contacten en netwerken 
naar boven. Daarom nodigt de selectiecommissie u uit om de vacature in uw 
kringen bekend te maken. Misschien raadt u iemand aan om te solliciteren. Of 
hebt u voor ons een tip. Of solliciteert u zelf... 
We hopen een goede opvolger voor Thom te vinden, voor de volgende 49 jaar! 
De selectiecommissie (Alle van Steenis, Arjan van Baest, Lieke van Duin, Annet 
Boetje en Paul Kruyswijk,- pnkruyswijk@gmail.com). 
 
- 16 APRIL: BEZINNEN OP BARMHARTIGHEID 
Gespreksgroep met Eva Martens, 19.30-21.30, Grote zaal, bijdrage € 2,-. 
Opgeven of meer info via wgpastoraat@dominicusamsterdam.nl,  
06-20364158 of zie d 
e agenda op website! 
 
- 21 APRIL AFSCHEID THOM JANSEN 
Volgende week, op Paaszondag, neemt onze organist/pianist/musicus Thom 
Jansen na 49 jaar afscheid van de Dominicusgemeente. Hij gaat met pensioen. 
Direct na de viering is er een kort afscheidsmoment. Daarna heffen we het glas 
samen op een mooie toekomst voor Thom en Jeannette. Er is dan ook gratis 
koffie/thee met wat lekkers. Houd u er in uw agenda rekening mee dat het wat 

later wordt? 
Wilt u nog meedoen aan het cadeau of een bijdrage leveren aan het 
afscheidskaarten-boekje, neem dan contact op met het Secretariaat. 
 
 
- 21 APRIL DEMONSTRATIE DAM 
14.00 uur demonstratie op de Dam ‘Laat de vluchtelingen niet verdrinken’- zie 
de posters achter in de kerk. 
 
 
- 23 APRIL LEZING CEES DEN HEYER OVER PAULUS 
We hebben ons verdiept in de brief aan de Romeinen. Geen eenvoudige 
leesstof! We zijn daarom blij, dat Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer op 23 
april ons meeneemt door de wereld van het beginnende Christendom, de tijd 
dat de Jood Paulus, na zijn grote ommekeer, van vurig bestrijder een belangrijk 
verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap over Jezus. 
Grote zaal, 19.00-21.00, bijdrage € 5,- Info/aanmelding: Anne-Marie Hauer  
of Betsie Wessendorp. En zie de agenda op de website! 
 
 
 
- 28 APRIL INLOOPKOOR 
Op zondag 28 april (de week na Pasen) is het koor vrij. Die zondag is er een 
inloopkoor. Komt u zingen? 
 
 
 
- 11 MEI GROTE SCHOONMAAK 
Op zaterdag 11 mei, vanaf 9.30 uur, wordt het gebouw van de Dominicus weer 
groots schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Een uurtje of een hele dag, er is 
altijd wel een klusje te doen. Doet U mee? Voor koffie, thee en een heerlijke 
lunch wordt gezorgd! Aanmelden kan via de intekenlijst bij de ingang van de 
kerk  Maar ook bij: Riet Nouwens of Hannie Bulsink  
 
 
 
 
-26 MEI KINDERDIENST 
Op 26 mei is de Kinderdienst: iedereen is van harte uitgenodigd! De 
kinderwerkgroep hoort graag van kinderen die mee willen doen. Jullie zijn zeer 
welkom! Willen jullie je op geven rechtsreeks bij ons of via het mailadres: 
kinderdienstdominicus@gmail.com ? Tijdens de zondagen voorafgaand aan 26 
mei zullen we ons voorbereiden, zijn jullie er dan ook? 
 
 
 
 
 


