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O S I P   E N   N A D J E Z J D A   M A N D E L S T A M 

Serie Zomerdiensten 

 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Dit huis is een huis waar de deur openstaat’ (Blauw 55) 

2. Welkom 

3. Toespraak deel 1 door Colet van der Ven 

4. ‘Dan nog’ (168) 

5. Toespraak deel 2 

6. ‘Woord dat ruimte schept’ (zoz) 

7. Mededelingen en collecte 

8. ‘Soms breekt uw licht’ (213) 

9. Delen van brood en wijn 

10.’Zomerlied’ (zoz) 

11.Voorbeden en zegen 

12.‘Deze wereld omgekeerd’ (184) 

 

 

 

 

Het inloopkoor staat onder leiding van Evert van Merode, piano/orgel Dennis Vallenduuk 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 18/08: € 801,15 
 

 



 
AGENDA 
 

- Zondag 1 september Openingszondag. In een woord wonen. 
Commentaar door Juut Meijer.  
In onze tijd waarin houvast veel gezocht wordt uiterlijke materie en verbeelding 
meer en meer plaatsmaakt voor wat meetbaar en waarneembaar is, groeien 
nog maar weinigen op met de grote verhalen. Ook de christelijke worden 
dikwijls niet meer herkend en raken zoek. Maar op deze eerste zondag van het 
nieuwe seizoen willen we toch starten met de vraag naar die verhalen. Kunnen 
zij voor ons nog een huis vormen? Zijn er verhalen waarin je wonen kunt?   
In de dienst worden door de pastores twee volwassenen gedoopt: Karin 
Kranenborg en Joan Sträter. 
 

 
- Zondag 8 september Thuis in een gemeenschap 
Commentaar door Germain Creyghton. 
‘Zijn er twee of drie bijeen in mijn naam, dan ben ik in hun midden.’ Thuis zijn 
betekent in het evangelie vooral thuis geven. Niet eerst bij jezelf of in jezelf 
verblijven, maar delen wat je hebt en zo gemeenschap vormen. Wat betekent 
dat nog concreet voor ons, in onze individualistische samenleving? Wat 
betekent het voor kerkgemeenschappen die steeds kleiner worden en steeds 
meer op zichzelf zijn aangewezen? We laten ons inspireren en bemoedigen 
door de gemeenterede in het evangelie van Mattheüs. 
 

- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 
 
- EXTRA COLLECTE 
Bankrekening NL10 INGB 0004 2568 79 t.n.v. Stichting Quality Centre onder 
vermelding van ”gift Malawi”. Website:www.qcnetwerk.nl 
 
 
 
- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER 
Vandaag is alweer de laatste zondag van de zomeropenstelling ‘Zin in de 
Zomer’. De kerk is vanaf 12.30 uur open voor publiek. Tot 14.30 uur zijn er 
korte optreden van het saxofoonkwartet Chamsa. Vanaf 15.00 uur kun je 
meezingen in het Popup Choir Amsterdam. Driestemmig een popjuweeltje 
zingen? Iedereen kan het, ervaring niet nodig! Een energieke ervaring met 
Popup Choir én ‘With a little help from my friends’ van de Beatles. Met borrel 
na. Je bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 

- 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 Gre de 
Groot (via het secretariaat). Een folder met uitgebreide informatie ligt voor in de 
kerk. 
 
-BIJ DE BOEKENTAFEL: COR OFMAN  ZOEKTOCHT NAAR GASTVRIJHEID 
Heilige plicht of mensenrecht ? Verkrijgbaar voor € 10,- 
 
-STUDIEVERLOF 
Na de zondagsdienst van 1 september heeft Juut Meijer twee maanden 
studieverlof. Eva Martens is uiteraard als pastor aanwezig en als altijd 
bereikbaar via de telefoon van het pastoraat. 

- - - - - - - - - 
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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