
 
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. Allemaal dingen die passen bij het verhaal, dat de volwassenen 
in de kerk ook proberen te begrijpen. 
Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo. 

De kindernevendienstgroep. 
 
CRÈCHE 

Er vandaag én volgende week crèche. Daarna beginnen we weer in september. Wil 
je helpen? Of meer informatie? Mail: Rieke Hart (bereikbaar 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: Arie Kempkes, tel. 06-47452143 

 

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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LEVENSKUNST   EN   WAARACHTIGHEID 

Serie In vuur en vlam 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Onstilbare tonen’ (Blauw 51) 

2. Welkom door Juut Meijer 

3. Psalm 40 - ‘Gespannen’ (zoz) 

4. Lezing - gedicht van Esther Naomi Perquin 

5. Pieter van der Staak: ‘Baccarole’ door Gerard Swüste 

6. Lezing - Psalm 139 

7. ‘Mijn God Gij peilt’ - psalm 139 (25) 

8. Overweging door Annewieke Vroom 

9. ‘Dat wij volstromen’ (182) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Viering van doop en tafel 

- ‘Wek mijn zachtheid weer’ (Groen 40) 
- Inleiding op de doop 
- Doop van 
 Suzana Rosa 

 dochter van Paula Wessels en Papito Acosta 
zusje van Louise en Rafael 

- Namens de gemeente  
  wordt het kind gezalfd 
  proeft het van het zout 
  en krijgt het licht van de paaskaars 
   door Vincent Blum 
- ‘Vrede voor jou’ 

 
- Tafelgebed ‘Gezegend de onzienlijke’ (221) 



- delen van brood en wijn, met ‘En todo amar y servir’ 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Van grond en vuur’ (Groen 43) 

 
 
 
 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Paul Valk 
 
 
 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
 
 
 
- Zondag 30 juni: lichaam en G/geest. Overweging door Janneke Stegeman 

Marcella Althaus-Reid heeft lichamelijkheid en seksualiteit een plek gegeven in de 
bevrijdingstheologie. Zij stelde de geest voor als een vloeibare en erotische kracht. 
‘Geest’ staat bij haar niet tegenover ‘lichaam’, zoals soms in de theologie.Zij wilde 
mensen en theologie bevrijden van benauwende en soms ook schadelijke visies op 
ons gelovige lichaam 
 

- Zondag 7 juli: Overweging door Juut Meijer 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

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 9/6: € 848,80 

 
 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
- STRAKS 14.00u: GENETIC CHOIR – LABORATORIUM (NON)CORPUS 
Hoe ervaart een gelovige moslim de stem, hoe een gelovige christen en hoe een niet-
gelovige concertganger? Wanneer raakt de stem iets aan waar we geen woorden voor 
hebben? Het (Non)Corpus project start vandaag met een reeks doe- en denk-
ontmoetingen, waarvoor we alle geïnteresseerde Amsterdammers uitnodigen. Naast 
eerste luisterexperimenten en gesprekken ga je deze middag ook zelf aan de slag met 
stem en geluid. 
Ook is er de mogelijkheid je in te schrijven om in het najaar nader betrokken te raken. 
Wordt een ‘gids’ voor het Genetic Choir in zijn zoektocht naar de essentie van de 
menselijke stem! (zie ook de website voor meer informatie). 
 
- ’S ZOMERS VERPOZEN VANAF 13 JUNI 
Op donderdagmorgen van 11 uur tot 12 uur is er weer elke week weer ’s zomers verpozen 
in de pastorie. Zie de website! 
- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER 
In de maanden juli en augustus is de Dominicus op zondagmiddag open voor publiek, van 
12.30 tot 16.30 uur. Zie de website voor de programma’s! 
 
- ZOMERKOOR 
Vanaf zondag 7 juli gaat het Dominicuskoor in de zomerstand; veel koorleden zijn dan 
afwezig wegens vakantie. Kerkgangers met een goede stem en bekendheid met het 
repertoire worden van harte uitgenodigd om de zomermaanden mee te zingen. Het 
inzingen begint iedere zondagochtend stipt om 10.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


