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EEN ALTAAR VOOR DE VREDE 

Serie Sjaloom – een scherpe koers 

 
ORDE VAN DIENST 
 
1. ‘Wees hier aanwezig’ (114) 

2. Welkom door Juut Meijer 

3. ‘Een land in onweer’ (inlegvel) 

4. Lezing 

5. ‘Die om mij smeekt’ (Groen 13) 

6. Overweging door Marcel Elsenaar 

7. ‘God, jij bent voor mij een herder’ (Blauw 42) 

8. Intermezzo, mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘Gij die weet’ (170) 

10 Delen van brood en wijn 

11. ‘Vogel’ ( inlegvel) 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Die mij droeg’ (inlegvel) 
- - - - - - - - - 

 
De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts). 

Teksten van de overwegingen van vorige zondagen zijn verkrijgbaar tegenover de 
boekentafel (25cts). 

De opbrengst van de collecte vorige week zondag voor het project in Peru: € 959,30 
Uit een ontvangen legaat zal de opbrengst van deze collecte worden verdubbeld. 

De opbrengst van de collecte voor het eigen huis: € 1027,30 
 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
-Volgende week, zondag 9 sept, wordt de overweging gehouden door Bram Grandia: Sjaloom voor iedereen. “Vrede, vrede voor 
iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaia. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden 
hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. 

-Zondag 16 sept, vredeszondag. Overweging door Henk Hillenaar, over Vrede als erfenis. 

 
MEDEDELINGEN 
 

-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
-Dominicus Liedbundel. Prijs: 45 
 

--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.  
 

-WERKGROEP DOMINICUS DUURZAAM 
Een kwartier na het einde van de dienst komt de werkgroep Dominicus Duurzaam bijeen in de pastorie. Belangstellenden zijn welkom. 
Inlichtingen bij Tom Kroon 
 

-NIEUWE BEHEERDER/COÖRDINATOR VERHUUR 
Sinds gisteren is Jan Pieter de Jong voor 9 uur per week beheerder/coördinator verhuur voor de Dominicus. Hij neemt daarmee een deel van de 
taken van Emile Linssen over, die deze maand met pensioen gaat. Emile is gelukkig bereid bij de verhuur betrokken te blijven. Hij zal Jan Pieter 
goed inwerken en ze zullen – voorlopig tot het eind van het jaar - de werkzaamheden verdelen. 
Jan Pieter zal met de Beheercommissie meedenken over de uitkomsten van het onderzoek naar de verhuurmogelijkheden van de Dominicus. Hij 
werkt daarnaast nauw samen met Frederik Lobbrecht, onze nieuwe secretaris. 
 

Voor wie hem nog niet kent: Jan Pieter (1962) is teamleider in de jeugd-GGZ. Hij is al ruim 25 jaar actief betrokken bij onze gemeente en draait 
sinds vele jaren mee in het team van vrijwilligers dat de verhuur ondersteunt. Hij kent de Dominicus dus goed en is zeer ervaren. Voor deze 
nieuwe functie doet hij in zijn huidige werk een stapje terug. Beleidsraad en Beheercommissie zijn blij met de komst van Jan Pieter en wensen 
hem veel succes in deze nieuwe functie. 
 



-SOLIDARITEITSFONDS 
We kunnen als werkgroep weer terugzien op een geslaagde vacantieactie. Hartelijk dank aan eenieder, die daaraan heeft bijgedragen. Solidariteit 
in onze gemeente kan alleen gestalte krijgen, als de een geeft en de ander vraagt.  
Op de zondagen 9 en 16 september zal het Solidariteitsfonds zijn eerste actie van het jaar houden, nl. aanvragen indienen voor het volgen van 
CURSUSSEN en/of REISKOSTENVERGOEDING.  
 

Op deze zondagen kunnen uw aanvragen en giften weer in de beroemde bus van het Solidariteitsfonds gedaan worden, achter in de kerk bij de 
Rode Banier. Uw giften zijn welkom op bankrekeningnummer:  NL72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente, Amsterdam.  
Contactpersonen:Bets Greefhorst, of  Hanneke van Willigen. 
 

-RIJDERS ZOEKEN CONTACT 
Er is weer plaats voor mensen die dat willen, om van en naar de kerk gereden te worden. We hebben momenteel genoeg rijders. Voor meer 
informatie en / of opgave Anneke Kempkes, tel . 06-51287558, anneke.kempkes@inter.nl.net 
 

-STUDIEAVONDEN: DUURZAAM EN GEZOND LEVEN  
Van de ecologie-studiegroep: Met onze Westerse levensstijl putten mensen niet alleen de aarde uit, maar zetten zij ook hun eigen leven en 
gezondheid op het spel. In de tweede serie studie-avonden over de dreigende ecologische crisis leggen we de nadruk op voedselproductie, 
voedingspatronen en onze gezondheid.  

 19 september: Jaap Seidell (hoogleraar VU) over hoe ons huidige voedselsysteem onze gezondheid ondermijnt; 
 17 oktober: wijzelf aan het woord: hoe komen we ‘in balans’ – wat kunnen we inzetten voor onze fysieke en mentale gezondheid?  
 14 november: Theo Mulder (Symphony of soils) over tuinen en boerderijen als apotheken van de toekomst;  
 19 december: Jan Paul van Soest (auteur De Twijfelbrigade) over een goed werkend voedselsysteem binnen planetaire grenzen.  

Als er voldoende belangstelling is, organiseren we tussentijds een excursie naar de Tuinen van West. Plaats: pastorie Dominicus (grote zaal), 
Spuistraat 12. Tijd: 19.30-21.30 uur.  Informatie en opgave bij: Wilbrord Braakman of Kees Sluis.Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage 
naar draagkracht (max. € 5,- per keer) 
 

-UIT DE WERKGROEP PASTORAAT 
Aan het nieuwe groepen-programma van de Werkgroep wordt hard gewerkt. De planning is om de folder met activiteiten in het nieuwe seizoen op 
9 september a.s. uit te delen.  
Al snel in dit nieuwe seizoen beginnen er doorgaande groepen zoals de 50+ groep op 14 september, meditatie op maandag op 3 september, 
meditatie in de ruimte van de stilte op 12 september en sacred dance ook op 12 september. Voor meer informatie en meedoen met een van deze 
groepen, zie de website onder 'agenda'. 
 

Een nieuwe activiteit is: 'Een speurtocht door de psalmen' die geleid wordt door Gerard Swüste en Gert Bremer. Beiden schreven een boek over 
de psalmen en nemen u mee in deze bundel liederen en gedichten van meer dan 2500 jaar oud. Er zijn twee avonden gepland namelijk de 
maandagen 17 september en 8 oktober om 19.30 uur. Ongetwijfeld worden dit prachtige avonden. Opgeven bij Olga Wagenaar. 
 

-VANUIT DE TAALGROEP: GLOBE GEZOCHT 
Per 7 september stromen er weer 10 nieuwe cursisten in. Tussentijds verdwijnen er natuurlijk door allerlei omstandigheden ook mensen. Per 
september hebben we zo ongeveer 35 cursisten, verdeeld over 6 groepen.  
De cursisten komen vanuit allerlei landen en daarom de volgende vraag: is er iemand die een globe beschikbaar heeft om tijdens de lessen te 
gebruiken? Misschien heeft u er twee en wilt u er wel een afstaan. Onlangs hebben we een kaart van Nederland gekocht om de mensen iets 
meer te kunnen uitleggen over bv. provincies en hoofdsteden. Laten zien waar Nederland ligt op een globe, zou daar mooi bij aansluiten. Als u 
een globe af wilt staan – heel graag een berichtje naar Olga Wagenaar. 
 

-CRÈCHE  
Vanaf 16 september beginnen wij weer met de crèche – iedere twee weken. Wel zoeken we nog steeds hulp! Wilt u met de crèche helpen ? Wilt u 
meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart of Frederik Lobbrecht 
 

-DOMINICUS FAMILIEWEEKEND 13 &14 OKT 
Willen jullie mee een dag/nacht mee spelletjes doen, bakken, kampvuur en gezelligheid? Geef je dan nu op, want de plaatsen raken vol! Opgeven 
bij Bert Stronks. 
 

Gegevens van de contactpersonen 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  

 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: Mies Bouwmeester, tel. 0299 - 423774. 

 

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 Indien iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, probeert de Werkgroep Rijders een 
oplossing te vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06 51287558 

 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest ; piano/orgel: Thom Jansen 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08 

E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl  
www.dominicusamsterdam.nl 

 


