
Dominicus      zondag 7 juli 2019 
+Amsterdam+ 
 

 

D R O M E N   O V E R   G R E N Z E N   H E E N 

Serie Zomerdiensten 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Stilte nu’ (zoz) 

2. Welkom Juut Meijer 

3. ‘Die chaos schiep’ (Groen 56) 

4. Lezing uit Murat Isik ‘Mijn moeders strijd’ 

5. piano 

6. Lezing uit Fatima Mernissi ‘Het verboden dakterras’ 

7. ‘Dit is de plaats’ (Blauw 59) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed rond ‘Wat in stilte bloeit’ (Groen 68) 

10. Brood en wijn 

11. ‘Als vrijheid was’ (Groen 24) 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (zoz) 

 

Het inloopkoor staat onder leiding van Michiel Rozendal, piano/orgel: Arjan van Baest 
 

- - - - - - - - - 
 

 

De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 30/06: € 779,65 

 
- - - - - - - - - 

 
AGENDA 
 

- Zondag 14 juli Zomerdienst. Overweging door Tim Vreugdenhil 
 

- Zondag 21 juli Zomerdienst. Overweging door Agnes Grond 
 

- - - - - - - - - 
 



 
MEDEDELINGEN 
 
- EXTRA COLLECTE 
Tbv Stichting Rafaël in Armenië NL39 INGB 0680 3402 46 t.n.v. Stichting 
Rafaël. Voor informatie zie de website:www.strafael.nl 
 
-BIJ DE BOEKENTAFEL: GERARD SWÜSTE – TOUR DE CHANT 
Vandaag eindelijk verschenen: het boek met een bundeling van vijftig 
liedbesprekingen van Gerard Swüste. De besprekingen zijn vanaf 2011 
maandelijks verschenen in de Dominicuskrant onder de titel Tour de Chant. 
Met tekeningen van Riet Deerenberg en een voorwoord van Juut Meijer. De 
bundel is samengesteld door Jaap Hikke en is na de dienst verkrijgbaar bij de 
Boekentafel. Prijs: € 15,- 
 
-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN 
Vandaag zijn na de dienst bij het hoofdaltaar collectebonnen en formulieren 
voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal aftrekbare bijdragen aan de 
collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van € 3,- per stuk zijn er ook bonnen 
van € 5,- verkrijgbaar; ze zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen 
of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v. Dominicusgemeente 
o.v.v. ‘collectebonnen’, waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet 
daarbij niet uw adres te vermelden.  
 
- ’S ZOMERS VERPOZEN VANAF 13 JUNI 
Op donderdagmorgen van 11 uur tot 12 is er weer elke week’s zomers 
verpozen in de pastorie. We komen bij elkaar, drinken koffie met iets erbij en 
hebben het gezellig samen of praten, als dit zo ter sprake komt, over een 
thema. Je leer op deze manier ook eens andere mensen kennen of kunt 
bijpraten met voor jou bekende mensen. Iedereen is welkom! Neem je 
buurvrouw of een vriend/vriendin mee. Meestal is ook een van de pastores 
aanwezig. 
Informatie werkgroep pastoraat - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl 
 
- 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. Bezoekers kunnen even tot rust komen en een 
kaarsje branden. Op veel zondagen zijn er activiteiten: het labyrint, korte 
concerten, meezingen met het Pop Upchoir Amsterdam. Kijk voor het 
programma op de website of op facebook. Je bent van harte welkom! 
 
- DOMINICUSREIS 2020 
Belangstellenden voor het nieuwe reisplan: ‘Mystiek in Duitsland’ : Hildegard 
von Bingen, Meister Eckhart en Willigis Jäger kunnen zich nog aanmelden tot 
uiterlijk 10 juli! Ook voor vragen over deze reis kan je mailen naar Anne-Marie 
Hauer: a_mhauer@hotmail.com 
Organisatie en reisbegeleiding: Jannet Delver, Janrense Boonstra, Marianne 
Keisers en Anne-Marie Hauer 

 
 
 
- 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 
 
- GEBOREN 
Op 2 juli jl. is geboren Doesjka Constance Lobbrecht, zusje van Leau Jana en 
Merel, en dochter van Marijke Laverman en Frederik Lobbrecht. Allen maken 
het zeer goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 

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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