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W O R D E N   A L S   E E N   K I N D 
 

Kinderviering 
 



 

ORDE VAN DIENST 

1 ‘Dit huis is een huis’ (Blauw 55) 

2. Welkom door Dunya en aansteken kaars 

3 ‘Waarom’ (zoz) begeleid door Reynout van der Poel 

4. Lezing Mattheus 18:1-5 

5. Orgel 

6. Lezing fragmenten Gretha Tunberg en Malala Yousafzai 

7. ‘Niemand ontkomt eraan’ (Blauw 40) 

8. Vragen aan u 

9. Overweging door Eva Martens 

10. ‘Je mag er zijn’ (zoz) begeleid door Gerard Swüste 

11. Mededelingen en collecte 

12. Tafelgebed met ‘Is hier de plaats’ (zoz) 

13. Brood en wijn, waaronder viool door de kinderen 

• Lullaby 
• Carolan’s air 
• Drowsy Maggie  
• Dance dance 

14.’Aarde, deze’ (zoz) 

15. Voorbeden en zegen 

16. ‘Kom schepper geest’ (Blauw 17) 

 
Met dank aan alle kinderen die geholpen hebben in de voorbereiding van de dienst en 
tijdens de dienst. In ieder geval Anne, Ariëlle, Benjamin, Djesther, Christoph, Dunya, 
Elizabeth, Jorn, Julia, Noah, Samuel en Suzanne.  
 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest piano/orgel: Evert van Merode 

 
- - - - - - - - - 

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 19 mei: € 996,16 
De opbrengst van de extra collecte tbv Stichting CAMM.nl: € 1306,08 

- - - - - - - - - 

AGENDA 
 

- Zondag 2 juni: Levenszomer. Overweging door Colet van der Ven 
- Zondag 9 juni: Pinksteren: Tot we samen zijn. Overweging door Henk Hillenaar. 

- - - - - - - - - 



 
 
 

- ‘Je mag er zijn’ (tekst en muziek H. Boon) 
 
Refrein: 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
 
 
Ook al ben je wat verlegen 
ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug  
 
Refrein 
Je mag er zijn…. 
 
 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 
 
Refrein  
Je mag er zijn…. 

 

Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef 
 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil 
 
Refrein. 
Je mag er zijn…. 



 
- - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 
- SAMEN DELEN VOOR EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE  
Het formulier voor de solidariteitsactie tbv de zomervakantie kunt u vinden bij de tafel 
van de werkgroep waar de leden voor en na de dienst aanwezig zijn om informatie te 
geven en vragen te beantwoorden. 
 
- NU BIJEENKOMST OP REIS IN DOMINICUSVERBAND: 
Vandaag na de dienst: een bijeenkomst met informatie over een nieuw reisplan: ‘Mystiek 
in Duitsland’ : Hildegard von Bingen, Meister Eckhart en Willigis Jäger. 
Van 12.30 (direct na afloop van de dienst, koffie meenemen!) tot ca. 14.00 in de grote 
zaal van de pastorie. Met uitleg over het reisfonds zodat de reiskosten geen 
belemmering hoeven te zijn.  
Tot dan! Jannet Delver, Janrense Boonstra, Marianne Keisers en Anne-Marie Hauer. 
 
- ZIN-IN-DE-ZOMER: VAN AVOND NAAR MIDDAG 
De beleidsraad heeft vastgesteld dat het niet gaat lukken om onze kerk in de zomer op 
zaterdagavond open te stellen. Misschien was dit plan een beetje te ambitieus, temeer 
omdat we ook op zondagmiddagen in juli en augustus open zijn. We integreren dus het 
geplande programma van de zomeravonden in de zondagmiddagen en zoeken nog 
uitsluitend voor deze middagen vrijwilligers. Graag uw aanmelding bij Geert-Jan 
Meijerhof of Mirjam Nieboer (via het secretariaat) 
 
GEZOCHT: NIEUWE SECRETARIS BEHEERCOMMISSIE  
Einde van dit jaar zit de tweede termijn van Jos Valke als secretaris van de 
Beheercommissie erop. De Beheercommissie is dus op zoek naar een opvolger voor Jos 
per 1 januari 2020. Dat klinkt ver weg, maar met enige kennismaking en inwerking is het 
snel zover. Als secretaris bereidt Jos de stukken voor de vergaderingen van de 
Beheercommissie voor, maar fungeert ook als aanspreekpunt voor de verschillende 
groepen en commissies in de gemeente, organiseert bijeenkomsten, stelt notities op 
over uiteenlopende zaken en is daarmee een spin in het web van onze gemeente. Heb jij 
zin om ook zo’n betrokken spin te worden, of om te horen wat de secretarisfunctie 
precies inhoudt en kennis te maken met de Beheercommissie, neem dan contact op met 
Paul Kruyswijk (via het secretariaat of 06 45 63 67 25). 

 
 

 
CRÈCHE 

Er is vandaag crèche  en op 9/6, 23/6 én 30/6. Wil je helpen ? Of meer 
informatie? Mail: 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) 

 

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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