
- 31 MAART DIACONAAL PLATFORM 
 

Op 31 maart is er weer een bijeenkomst van het Diaconaal Platform. Dit keer 
staat de Taalgroep, die Nederlandse taallessen geeft aan 
ongedocumenteerden, centraal. Zij vertellen over hun activiteiten. 
12.30 - 14.00 uur, Grote zaal in de pastorie. Koffie en thee staat klaar. 
De werkgroep Diaconie - Herman Huijmans 
 

 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
 
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om 
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten 
te doen. Allemaal dingen die passen bij het verhaal, dat de volwassenen 
in de kerk ook proberen te begrijpen. Heb je zin om met ons mee te 
gaan? Hopelijk tot zo! 

De kindernevendienstgroep. 
 
CRÈCHE 

Er is vandaag en iedere twee weken crèche : 31/3, 14/4, 28/4. 
Wilt u met de crèche helpen ? Wilt u meer informatie ? Neem dan contact 
op met Rieke Hart  

 
 

- - - - - - - - - 
 
 

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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D E   A N G S T   G E E N   R U I M T E   G E V E N 
 

Serie Bewegen en bewogen worden 
 

 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Al wat wij verlangen’ (Blauw 56) 

2. Welkom en gebed door Juut Meijer 

3. ‘Eerste stem’ (Blauw 31) 

4. Lezing Jesaja 6 

5. ‘Hoor maar ik kan niet horen’ (Groen 63) 

6. Lezing Jesaja 8:11-17 

7. Piano 

8. Overweging door Harry Pals 

9. ‘Als vrijheid was’ (Groen 24) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed ‘Beeld en gelijkenis’ (Groen 10) 

12. Brood en wijn 

13. ‘Blijf niet staren’ (231) 

12. Voorbeden en zegen 

14. ‘Uit staat en stand’ (Groen 19) 

 
Het koor staat onder leiding van Henri Heuvelmans, piano/orgel: Thom Jansen. 
Harry Pals is oud-predikant van de EUG-Janskerk in Utrecht 
 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
 
- Zondag 24 maart: ‘Langzaam leven’. Overweging door Marcel Elsenaar. Langzaam 

leven is een geestelijke oefening die we tijdens deze dienst in praktijk willen brengen, 
met minder woorden, meer contemplatie. Om gevoelig te worden, te gaan zien met 
de ogen van de Eeuwige, te luisteren met andere oren. 

- Zondag 31 maart: ‘Laetare - Plezier maken’. Overweging door Alle van Steenis. Wij 
mogen ons verheugen op dat wat nog niet is. Maar hoe kan dat? Hoe leert de 
Prediker? 

- - - - - - - - - 



 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 10/03: € 1305,75 
 

- - - - - - - - - 

 
MEDEDELINGEN 
 
- EXTRA COLLECTE 
 

Tbv Stichting Madat Nepal, NL11 INGB 0000 0347 42, info: www.madatnepal.nl 
 
- KENNISMAKINGSBIJEENKOMST 
 

Vandaag is er meteen na de viering een kennismakingsbijeenkomst. Bent u/ben 
je benieuwd naar het reilen en zeilen van de Dominicus? Na de viering kunt u 
een kennismakingsbijeenkomst bijwonen waar je veel te weten kunt komen en 
je vragen kunt stellen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 
- NU ACTIE VAN DE WERKGROEP SOLIDARITEIT 
 

Vandaag voert de werkgroep solidariteit, in het kader van de boekenweek, actie 
om lezen te stimuleren. 
Met de actie wil de werkgroep Dominicusgangers ondersteunen voor wie het 
door allerlei omstandigheden niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen 
kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen. Ook kan een 
aanvraag worden gedaan voor reiskosten om naar de Dominicus te komen. 
De werkgroep doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om 
dat ruimhartig te doen. Leden van de werkgroep zijn achter in de kerk aanwezig 
om informatie te geven en vragen te beantwoorden. En u treft er het formulier 
aan waarin u kunt aangeven of u “geeft” of dat u “vraagt”. 
 
- NU OPRICHTING KLIMAATPLATFORM DOMINICUS 
 

Na de Klimaatmars en in het kader van onze activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid willen wij komen tot de oprichting van een ‘Klimaatplatform 
Dominicus’. Binnen dit platform wisselen wij informatie uit op het gebied van de 
energietransitie, gaan we op bezoek op hoopgevende plekken, nodigen wij 
deskundigen uit en roepen soms op tot een actie. Vanmiddag hopen we veel 
suggesties te verzamelen en afspraken te maken voor samenkomsten en 
activiteiten. Aanvang: 12.40 uur in de pastorie.  
Margriet Goddijn en Kees Sluis. 
 
- GEZOCHT: FOTO’S OPEN HUIS JAREN 70-80-90 
 

Heeft u foto’s van het Open Huis uit de jaren 70-80-90 ?– we zoeken die voor 
een glossy ivm 50 jaar Open Huis! Info of aanleveren: zie de website of via het 
secretariaat - Alvast veel dank! 
 

- ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD 
 

In de folder van de 40-dagentijd wordt een aantal interessante activiteiten 
vermeld om aan deel te nemen. Voor de organisatie van de activiteiten zou het 
heel fijn zijn als u zich tijdig opgeeft, zodat we hiermee rekening kunnen 
houden.  

-19 maart, dinsdag: Labyrint lopen – welkom vanaf 19.00 
-22 maart, vrijdag: Maaltijd met ongedocumenteerden. 

Ongedocumenteerden gaan voor ons koken en gezamenlijk eten we 
daarna de maaltijd. Doel is contact met elkaar te maken, 
belangstelling voor elkaar te tonen. We beginnen de maaltijd om 
18.00 uur. Voor de inkoop van de ingrediënten is het belangrijk als u 
zich van tevoren opgeeft. Een bijdrage van € 10 wordt gevraagd. 
Opgeven via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl. We 
kunnen ongeveer 30 a 35 personen ontvangen. 

-23 maart, zaterdag: Mattheus Passie 
Contact of meer informatie? Zie de agenda op website ! 
Hoort, zegt het voort! 
 
- 24 MAART AMNESTY-ACTIE MET PETITIE-LIJSTEN 
 

Zoals gebruikelijk is er tijdens de 40-dagentijd een Amnesty-actie gepland. 
Deze keer vragen wij aandacht voor vrouwen in Saoedi-Arabië en Turkije. De 
Saudische vrouwen demonstreerden vreedzaam voor vrouwenrechten en 
werden gevangen genomen. De Turkse “Zaterdagmoeders” wordt het recht 
ontzegd om te demonstreren met het doel om opheldering te vragen over het lot 
van hun verdwenen mannen en zonen, tijdens de jaren ’90.   
Petitie-lijsten, met onze namen en handtekeningen, zullen worden verzonden 
naar vertegenwoordigers van de regering van Saoedi-Arabië, met het verzoek 
om onmiddellijke vrijlating van de vrouwen. En naar de regering van Turkije, 
met de eis dat de Zaterdagmoeders het recht moeten hebben om te 
demonstreren.  Tijdens de kindernevendienst zullen tekeningen worden 
gemaakt voor deze vrouwen. 
Voor en na de dienst op 24 maart a.s. kunt u onze tafel met de petitielijsten 
achterin de kerk vinden. 
Graag tot ziens! 
Willy Sepers, Dieneke van de Berg en Annemarie Rip. 
 
- 24 MAART GEWELDLOOS (VERBINDEND) COMMUNICEREN. 
 

Volgende week zondag 24 maart is er, aansluitend aan de viering, om half 1 
een voorlichtingsbijeenkomst over ‘geweldloos (verbindend) communiceren’. 
Het gaat over verbinden met jezelf en met de ander met de intentie om positief 
aan elkaars leven bij te dragen. Iris Berfelo, ervaren in het geven van trainingen 
rond dit onderwerp, zal nadere toelichting geven. Zij vertelt ook over de training 
van zes bijeenkomsten waarvoor u zich na afloop kunt opgeven.Iedereen is 
zonder opgave welkom om deze voorlichting te volgen. Zie ook de website 
onder ‘blogs’. 
 


