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A N T W O O R D   O P   H E T   C Y N I S M E ? 
 

Serie Zomerdiensten 

 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Wees hier aanwezig’ (Groen 12) 

2. Welkom 

3. ‘Wij zullen kennen’(Groen 61) 

4. Inleiding 

5. Lezing uit ‘Archipel van de hond’ van Philippe Claudel 

6. Pianospel 

7. vervolg lezing 

8. Pianospel 

9. vervolg lezing 

10. ‘Naamloos schooiert liefde langs de wegen’(Groen 30) 

11. Overweging door Cor Ofman 

12.’Soms breekt uw licht’ (213)  

13. Mededelingen en collecte  

14. Tafelgebed ‘Gij die weet’ (170) 

15. Brood en wijn 

16. ‘Er is nog zomer’ (Blauw 71) 

17. Voorbeden en zegen 

18.’Zij die stom zijn’ (Groen 8) 

- - - - - - - - 
 

Het inloopkoor staat onder leiding van Gert Bremer, piano/orgel Arjan van Baest 

 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 04/08: € 903,20 

 



 

 

AGENDA 
 

 

- Zondag 18 aug Zomerdienst. ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ Commentaar 
door Geeske Hovingh 
In deze zomerdienst nemen we ‘de toerist’ onder de loep. Hij deed vorig jaar 
met nog zo’n 18 miljoen medereizigers deze stad aan, en in de nabije 
toekomst staan er nog veel meer mensen te popelen om hier op vakantie te 
komen. Is dit een bedreiging of een verrijking? Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer 
vindt in zijn boek ‘Grand Hotel Europa’ vooral het eerste en schrijft met 
giftige inkt over de verschillende types toeristen die hem in de weg lopen. 
Maar maatschappelijk uitvinder Elena Simons geeft er juist een positieve 
draai aan met haar alternatieve reisgids ‘The untourist guide to Amsterdam.’ 
Een bloemlezing over de mooie en minder mooie kanten van toerisme. 
 

- Zondag 25 augustus Zomerdienst. Osip en Nadjezjda Mandelstam.  
Commentaar door Colet van der Ven. In de nacht van dertien op veertien 
mei 1943 valt de Russische geheime dienst het appartement van Osip en 
Nadjezjda Mandelstam binnen. Aanleiding is een hekeldicht dat Osip op 
Stalin heeft geschreven en dat hij in beperkte kring heeft voorgelezen, niet 
wetende dat zich onder de toehoorders een collaborateur bevond. De nacht 
is een opmaat naar een van de moeilijkste perioden in het leven van het 
echtpaar, maar tegelijkertijd een van de productiefste voor de dichter; deze 
grote Russische poëet die zonder Nadjezejda in de vergetelheid zou zijn 
geraakt. Het verhaal van een leven, het verhaal van een liefde. 

 

 
- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 
- 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 Popup Choir Amsterdam. Volgende week is er 
vanaf 13.00 uur een concert van Organsax, met Hans Boetje op de saxofoon en 
Cees Verschoor op het orgel. Kijk voor het volledige programma op 
www.dominicusamsterdam.nl of op facebook. Je bent van harte welkom! 
 
- ZOMERKOOR 
Vanaf zondag 7 juli staat 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 
 



 
- ’S ZOMERS VERPOZEN  
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 leert 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 
 
- SECRETARIAAT 
T/m 25 augustus is het secretariaat beperkt open ivm de vakantie van de 
secretaris. Het secretariaat wordt waargenomen door Jan Pieter de Jong, 
contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl 
 
- KERKHULPVERLENERS GEZOCHT 
Op 1ePinksterdag eindigde Henk Hillenaar zijn toespraak met de woorden “dat 
wij in vertrouwen zullen doorgaan”. Daarna deed ik namens de 
Beheercommissie vanaf het podium een oproep aan u om deel te gaan nemen 
aan een Kerkhulpverleningsgroep; een groep die opgeleid en paraat is om bij 
onvoorziene gebeurtenissen op te treden, zodat we ook op dit onderwerp met 
vertrouwen kunnen doorgaan. Denk bij onvoorziene gebeurtenissen aan brand, 
onwel worden, indringers, situaties waarbij de kerk ontruimd moet worden, enz. 
Na de dienst en per mail hebben ruim 20 Dominicusbezoekers aangegeven 
voor Medische hulpverlening dan wel voor Kerkhulpverlening beschikbaar te 
zijn. Dat is een aantal waar wij een prima start mee kunnen maken, maar hoe 
groter het aantal deelnemers hoe evenwichtiger deze taken onderling verdeeld 
kunnen worden. Mocht onze oproep u ontgaan zijn, uw aanmelding is nog 
steeds welkom. U kunt dat doen per mail (riekehart@gmail.com) of door iemand 
van de Beheercommissie aan te spreken. 
 
-HET KLIMAATPLATFORM NODIGT UIT 
Excursie Voedselbos “Kreilerwoud” 
Op zondagmiddag 1 september 2019 willen we een bezoek brengen aan het 
voedselbos Kreilerwoud in Barsingerhorn van 14.00 tot 16.30 uur. Een 
voedselbos is een door mensen aangelegd bos om voedsel te produceren. Het 
gaat uit van een rijke bodemgesteldheid en biodiversiteit wat ten goede komt 
aan de kwaliteit van ons voedsel. Er wordt gezegd dat een volwassen 
voedselbos, na tien tot twintig jaar, evenveel of meer voedsel kan verbouwen 
dan onze op monocultuur gebaseerde landbouw. Jelle Fekkes, 
landschapsarchitect en ontwerper wil voor ons een lezing verzorgen. 
We willen op zondag na de viering vanuit de Dominicus in auto’s vertrekken 
naar Barsingerhorn. Daarom is aanmelden noodzakelijk. Wie een auto heeft en 
wil rijden met enkele medepassagiers is vooral welkom. 
Opgeven bij gredegroot1945@gmail.com 
Een folder met uitgebreide informatie ligt voor in de kerk. 
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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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