
Dominicus          zondag 11 nov 2018 
+Amsterdam+ 
 

J A   T E G E N   E E N   A N D E R 

Serie Zeg maar JA tegen… 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Altijd aanwezige’ (Blauw 53) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. Lezing Genesis 2 

4. ‘Zij waren naakt’ (inlegvel) 

5. Overweging door Eva Martens 

6. ‘Om warmte’ (Blauw 43) 

7. Tafelgebed met daarin gezongen ‘Ubi Caritas’ 

 

 

 

 

8. Delen van brood en wijn 

9. ‘Een stem in mijn hart’ (Blauw 65) 

10. Voorbeden en zegen 

11. ‘Van grond en vuur’ (Groen 43) 
 
Het koor staat onder leiding van Herman Rouw, piano/orgel: Thom Jansen 

- - - - - - - - - 
De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts). 
Teksten van de voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25cts). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige zondag: € 1279,27 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 18 november: JA tegen de Levende. Overweging door Juut Meijer. Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? 
En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven? 
 

- Zondag 25 november: Levensherfst. Cantatedienst. Overweging door Arjan Broers. 
Wat als Jezus niet als snotneus was vermoord, maar als tevreden oude man had mogen sterven? Wat was dan zijn 
boodschap geweest ? 
 

- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
-Claartje Kruijff (red): SLOW FOOD. Broodnodige gesprekken over het Onze Vader ,€13,99 
 
- 14 NOV TUINEN EN BOEDERDERIJEN ALS APOTHEKEN VAN DE TOEKOMST. 
Hippocrates (400 jaar v.C.): ‘Laat voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn voedsel.’ Maar helaas staat onze voedselkwaliteit onder druk. Dit 
heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het voedsel dat we eten is onlosmakelijk verbonden met de tuin of boerderij en de bodem waarin 
dit geteeld wordt. Die bodem heeft de laatste decennia veel te lijden gehad. Theo Mulder, voorzitter van Symphony of Soils, stelt dat burgers 
met een ander aankoopgedrag en met afvalscheiding kunnen bijdragen aan een veel gezondere voedselproductie. Hoe dat zit, legt Mulder uit.  
Datum: woensdagavond 14 november, 19.30 -21.30 uur. 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 ). 
 
- 18 NOV GEMEENTEMIDDAG  
Levenslange reizen, pleisterplaatsen voor de ziel. 
‘Op mijn levenslange reizen twijfel donker achtervolgt mij ….’, dat zingen we nogal eens in onze vieringen.  
Op deze middag gaan we ook op reis, maar niet alleen en ook niet in het donker. Met elkaar maken we een tocht binnen onze kerk, waarin 
bezinning op onze ervaringen in de Dominicus centraal staat. In kleine groepjes bezoeken we een drietal pleisterplaatsen, waar we die 
ervaringen uit heden en verleden op het spoor komen door middel van open opdrachten. Zo’n opdracht kan zijn om aan de hand van een lied, 
een tekst of een beeld te kijken naar die ervaringen. Wat hebben ze ons te zeggen voor nu en voor de toekomst? Daarover vertellen we 
elkaar en zo krijgen we misschien zicht op mogelijkheden voor onze toekomst als Dominicusgemeente.  
We starten rond half één met een lunch – geen brood meenemen! - en om half twee begint dan het programma met onderlinge kennismaking, 
een toelichting op het programma en de bedoeling daarvan, gevolgd door die bewuste reis.  
Het programma sluiten we rond kwart over drie gezamenlijk af en daarna staat een drankje en een hapje klaar. 
Alle reguliere of minder frequente of eenmalige bezoekers: hartelijk welkom! 
 
Namens de beleidsraad 
Joanne Kruijswijk Jansen, Marcel Elsenaar, Jan van der Meulen 



 
- 25 NOV VERKIEZINGEN BR, VERLENGING TERMIJN KANDIDAATSTELLING 
In de liturgieën van de afgelopen vieringen heeft u kunnen lezen dat er per 1 januari a.s. er een vacature in de Beleidsraad (BR) is en dat er 
daarom op 25 november a.s. na de viering verkiezingen zullen zijn. 
In die aankondigingen stond dat kandidaten zich tot 6 november jl konden aanmelden. Nu laat de Verkiezingscommissie u weten dat de 
termijn voor kandidaatstelling verlengd is tot 15 november a.s. 
Kandidaten kunnen zich tot dan bij de leden van de Verkiezingscommissie aanmelden: Tineke Dijkstra en Jop Mendelts. 
U kunt na de viering de leden van de Verkiezingscommissie bij het podium aantreffen voor meer informatie. 
 
- AANMELDING PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE 
Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2019 nieuwe aanvragen worden aangemeld. 
De opbrengst van de collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de 
samenleving. Een project heeft collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele individuele mensen. De projecten zijn 
kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies. De voorkeur gaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van 
mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, 
kunnen opnieuw een aanvraag indienen. 
De aanmelding, met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project, kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het 
secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie of via e-mail naar Dick Manten. 
Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te zijn toegestuurd. 
 
- KLEDING INZAMELEN VOOR DE KLOOF 
Een aantal mensen uit de Dominicus is als vrijwilliger actief in De Kloof, een inloophuis voor dak- en thuislozen aan de Kloveniersburgwal 95. 
Dagelijks bezoeken gemiddeld 75 mensen dit centrum voor dagopvang, kledingruil en/of een douche.  
Het hele jaar door kan er in de Dominicus (heren-)kleding afgegeven worden. 
Met de winter in aantocht is er vooral behoefte aan winterjassen en lange onderbroeken (oude pyjamabroeken). Ook is er op het ogenblik 
extra vraag naar broekriemen. Maar ook alle andere kleding blijft natuurlijk zeer welkom! 
De kleding wordt verzameld in de pastorie, onder de kapstok op de begane grond.  
De bezoekers van de De Kloof lopen graag rond in deze voor hen nieuwe kleren ! 
Meer informatie bij: Monique de Bruijn & Hannie Bulsink. 
 
- WERKEN ALS VRIJWILLIGER IN DE KLOOF 
Wilt u één keer per week, op een vast dagdeel, als vrijwilliger meewerken om de opvang voor dak- en thuislozen in De Kloof mogelijk te 
maken? Dat kan! 
Monique de Bruijn en Hannie Bulsink vertellen u graag wat voor werk er allemaal op u staat te wachten. 
 
- AAN ALLE VROUWEN VAN DE DOMINICUS – VROUWENWEEKEND 
Van harte welkom op het 11e vrouwenweekend aan zee! 
Rond internationale vrouwendag gaan er elk jaar 50 vrouwen naar Bergen aan Zee. Daar praten, zingen, eten, vieren, wandelen en 
overnachten wij. 
Het weekend vindt plaats op 9 & 10 maart 2019 Dit jaar heeft het weekend als thema: Elementen! (lucht, water, aarde, vuur) Daarvan is er 
aan zee, op het strand en in de duinen genoeg om ons heen! We willen het als inspiratiebron gebruiken om het weekend vorm en inhoud te 
geven. 
De kosten voor het weekend zijn € 50,- 
Op 27 januari komen we na de dienst in de grote zaal samen om plannen en afspraken te maken. 
Je kunt je alvast opgeven Helena de Graaf 
(Els, Elisabeth, Lennie, Karin & Hannie) 
 
- VACATURES WERKGROEP PASTORAAT 
In onze werkgroep zijn er vanaf december a.s. twee vacatures vanwege het vertrek van Willem Koperdraat (8 jaar lid) en Résy Bronzwaer (5 
jaar lid). Daarom willen we onze werkgroep op korte termijn aanvullen met twee nieuwe mensen.  
Wil jij je tijd en kwaliteiten beschikbaar stellen voor de gemeente waarmee je je verbonden voelt, dan gaan we graag met je in gesprek. 
Nieuwkomers worden ook van harte uitgenodigd om te reageren. Een onbevangen kijk op alles wat er gaande is, kan onze blik verruimen.  
 
Voor meer informatie kijk ook op de website (bij Vacatures) of in de Dominicuskrant óf bel of mail met Frans Toben of Olga Wagenaar. 
 
-CRÈCHE  
Dit najaar is er crèche op 11/11, 25/11, 9/12 en 23/12. 
Wilt u met de crèche helpen ? Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart of Frederik Lobbrecht 
 

Contactgegevens 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 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 

 
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 


