
 

- PODCAST 

De pastores zijn begonnen met een podcats: Luister via 
dominicusamsterdam.nl/podcasts 

 

 

 

OMDAT DIT EEN LUISTERDIENST IS IS ER GEEN KINDERDIENT OF CRÈCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl  
Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl 
Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of 
anderszins is er bezoek/telefoon 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 
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 

NIEUWSBRIEF U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze 
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

VERVOER Voor vervoer naar de kerk: de Werkgroep Rijders! U kunt contact 
opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558 
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Dominicus        zondag 22 maart 2020 
+Amsterdam+ 
 

I K   B E N   H E T.   W E E S   N I E T   A N G S T I G 
 

Serie Hoor je mij? 

 

 

ORDE VAN DIENST 
 

1 - ‘Zomaar een dak’ (109) 

2 – Welkom door Juut Meijer 

3 - ‘Die Gij geteld hebt’ (239) 

4 - Lezingen uit het Johannesevangelie, Hfst. 6 

- Broodvermenigvuldiging 
- Storm op het meer 
- ‘Ik ben het levend brood’ 

7 - ‘Disgenoten’ (Blauw 60) 

8 – Overweging door Henk Hillenaar 

9 - ‘Soms breekt uw licht’ (213) 

10 - Collecte ( via Givt of bankoverschrijving – zie onze bankno. aan het eind) 

11 - Handenwassing 

12 - ‘Gij die weet’ (170) 

13 -Delen van brood en wijn waaronder ‘En todo amar y servir’ (Taizé) 

14 - Voorbeden en zegen 

15 - ‘Als God ons thuisbrengt’ (101) 

 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

Het koor staat onder leiding van Herman Rouw, hij speelt ook piano. 
De overweging is na afloop van de dienst te vinden op de website. 
Collecte voor het eigen huis zondag 15/03/2020: € 520,- (incl. € 450,- via Givt) 
 
 
 



 
 
 
 
 
AGENDA 
- Zondag 29 maart: LUISTERDIENST Stemmen uit de psychiatrie. Overweging door 

Remco Graat. 
Wil je horen van mijn worsteling met wanhoop, vertwijfeling, angst en 
machteloosheid? Deze zondag luisteren we naar stemmen uit de psychiatrie. 
Stemmen die spreken van sporen van de Levende in hun bestaan. 

- Zondag 5 april: LUISTERDIENST Palmpasen / Kinderdienst. Overweging door Annigje 
Bos. 

 
 

- - - - - - - - 
 

  

 
MEDEDELINGEN 
 

-CORONA & DOMINICUS T/M 6 APRIL(OF LANGER) 

 

Op 15/3 heeft de overheid aanvullende maatregelen aangekondigd i.v.m. de bestrijding 
van het Corona-virus. Omdat bezoekers van de Dominicus uit een groot gebied 
afkomstig zijn en er ook relatief veel mensen uit meer vatbare groepen naar de diensten 
komen heeft de Beleidsraad in overleg met het Liturgisch Team besloten om zolang het 
nodig is kerkdiensten te houden zonder bezoekers. Dat wil zeggen dat u de diensten 
thuis kunt beluisteren via onze website maar dat we u dringend vragen deze zondagen 
niet naar de kerk te komen. Aanvullend is ook het groepenprogramma – de activiteiten 
door de week – vooralsnog opgeschort. 

Alle informatie vindt u op onze website dominicusamsterdam.nl. 
 

Wij weten niet hoelang deze situatie zal duren. We hopen en wensen dat we allen 
gezond blijven, dat elkaar kunnen blijven steunen waar nodig. We zijn bezig om 
alternatieven te vinden om met elkaar in contact te blijven – om samen te blijven zingen, 
samen te spreken, te luisteren en te bidden en we verheugen ons erop elkaar weer te 
zien,  
 

Jan van der Meulen en Alle van Steenis (voorzitters BR & LT)  

 

- NIEUWSBRIEF 

We streven ernaar u de komende periode wekelijks op de hoogte te houden via onze 
nieuwsbrief en wij vragen u, als u die nog niet ontvangt, om u - zeker voor deze tijd - aan 
te melden via: dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief 

 

- BIJ DE BOEKENTAFEL 

Dominicusbundel, € 45,- (ook te bestellen via het secretariaat) 
 

- DOMINICUSKRANT 

Nu de kerk voorlopig gesloten is bestaat de mogelijkheid de maartkrant die 8 maart is 
uitgekomen per post te ontvangen. Als u de krant liever digitaal wilt ontvangen kan dat 
ook. 
 
Per post: stuur een mailtje naar het secretariaat (secretariaat@dominicusamsterdam.nl) 
met uw volledige adres en eventueel emailadres, en maak € 5,50 naar NL 12 TRIO 0788 
8224 46. Dan vind u de krant een paar dagen later in de bus.  
 
Digitaal: stuur een mail naar Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl. Voor de digitale 
versie rekenen we € 2,50. U krijgt de krant dan in pdf formaat via de mail. 
 

- CONTACTGROEP 

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er telefoon thuis 
mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Arie Kempkes, tel. 06-47452143 

 

 


