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  - 28 APRIL INLOOPKOOR 
Op zondag 28 april is het koor vrij. Die zondag is er een inloopkoor. Komt u 
zingen? 
 
- 11 MEI GROTE SCHOONMAAK 
Op zaterdag 11 mei, vanaf 9.30 uur, wordt het gebouw van de Dominicus weer 
groots schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Een uurtje of een hele dag, er is 
altijd wel een klusje te doen. Doet U mee? Voor koffie, thee en een heerlijke 
lunch wordt gezorgd! Aanmelden kan via de intekenlijst bij de ingang van de 
kerk, of bij: Riet Nouwens of Hannie Bulsink (via het secretariaat) 
 
-26 MEI KINDERDIENST 
Op 26 mei is de Kinderdienst: iedereen is van harte uitgenodigd! De 
kinderwerkgroep hoort graag van kinderen die mee willen doen. Jullie zijn zeer 
welkom! Willen jullie je op geven rechtsreeks bij ons of via het mailadres: 
kinderdienstdominicus@gmail.com ? Tijdens de zondagen voorafgaand aan 26 
mei zullen we ons voorbereiden, zijn jullie er dan ook? 
 
 

- - - - - - - - - 
 

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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Voorkant: illustratie uit ‘Woord voor woord’ van Karel Eykman 
Achterkant: De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern troost een vrouw bij een bezoek aan de 

Kilbirnie moskee in Wellington (Volkskrant 17/3/19) 
 



MEDEDELINGEN 
 
- NU: AFSCHEID THOM JANSEN 
Vandaag neemt onze organist/pianist/musicus Thom Jansen na 49 jaar 
afscheid van de Dominicusgemeente. Hij gaat met pensioen. Direct na de 
viering is er een kort afscheidsmoment. Daarna heffen we het glas samen op 
een mooie toekomst voor Thom en Jeannette.  
 
- VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
“Boventoon”, herinneringen van Thom Jansen, incl. CD. € 20,- 
”The Universe Provides”, dubbelCD met improvisaties van Thom Jansen, € 20,- 
 
- EXTRA COLLECTE 
Bankrekening project Maasai-vrouwen: NL67 INGB 0000 0255 86 t.n.v. 
Stichting de Graal Vogelenzang o.v.v. kookkachels Maasai-vrouwen 
Bankrekening project schoolbus: NL17 RABO 0323 7320 11 t.n.v. Stichting 
KinoniKids. Meer info:: www.kinonikids.nl 
 
- OPROEP HULP ONGEDOCUMENTEERDEN 
De groep ongedocumenteerden die twee keer bij ons in de Dominicus onderdak 
mochten vinden zwerft nog steeds rond in Amsterdam. Veel vrijwilligers maken 
het mogelijk dat de groep elke avond nog onderdak heeft gevonden. Maar er is 
behoefte aan meer vrijwilligers. Er moet van alles worden gedaan: ontbijt 
verzorgen, praktische dagelijkse dingen, fietslessen, taallessen. Ook moeten 
hulpgoederen worden uitgepakt en gesorteerd voor verzending naar de Griekse 
eilanden. Kortom veel handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden en 
informatie krijgen bij Coen van Loon via cej.vanloon@kpnmail.nl 
 
- VACATURE PIANIST-ORGANIST 
De werving voor een nieuwe pianist-organist is gestart. De vacature is 
gepubliceerd, o.a. op 6 april in Trouw. De sollicitatietermijn loopt tot 24 april. Op 
onze website vindt u alle informatie.  
De beste kandidaten komen meestal uit persoonlijke contacten en netwerken 
naar boven. Daarom nodigt de selectiecommissie u uit om de vacature in uw 
kringen bekend te maken. Misschien raadt u iemand aan om te solliciteren. Of 
hebt u voor ons een tip. Of solliciteert u zelf... 
We hopen een goede opvolger voor Thom te vinden, voor de volgende 49 jaar! 
De selectiecommissie (Alle van Steenis, Arjan van Baest, Lieke van Duin, Annet 
Boetje en Paul Kruyswijk,- pnkruyswijk@gmail.com). 
 
- 23 APRIL LEZING CEES DEN HEYER OVER PAULUS 
Prof. Cees den Heyer vertelt over de wereld van het beginnende Christendom, 
de tijd dat de Jood Paulus, na zijn ommekeer, van vurig bestrijder een 
belangrijk verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap over 
Jezus. 
Grote zaal, 19.00-21.00, bijdrage € 5,- Info/aanmelding: Anne-Marie Hauer of 
Betsie Wessendorp. (via het secretariaat) en zie de agenda op de website! 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 

1. Jeannette Cramer (solo) ‘Uittocht’ (t. Ida Gerhardt, m. Thom Jansen) 

Uittocht  
 
Toen Pharao het volk verbood te gaan, 
deelde een staf de wateren, en de stroom 
hield in. Droogvoets bereikten zij de zoom, 
het oeverriet der Schelfzee. –-- Zó ving aan 
de uittocht. 

Telken nanacht in de droom 
zie ik de wateren omgebogen staan. 
Wij wandelen verwonderd, hand in hand. 
En hoog boven de strook waarlangs wij gaan, 
hoog boven waterwand en waterwand 
een strook van ruisen en een reppend slaan 
van vogelwieken. Trekvogels, hun baan 
recht boven ons, naar het beloofde land. 

 

2. Welkom door Henk Hillenaar 

3. ‘Ontwaakt Gij die slaapt’ (147 ) 

 4. Lezing ‘De tuin van het begin’ (naar Karel Eykman - Woord voor woord) 

5. ‘Smeltwater’ (Blauw 70) 

6. Lezing Evangelie naar Johannes 20:1-18 (staande) 

7. Caritas Abundat (Blauw 29) 

8. Overweging door Juut Meijer 

9. ‘Alleluia’ (m. T. Jansen) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed met ‘het Aramese Jezusgebed’ (t. B. Moerland, m. T. Jansen) 

12. ‘Dag der dagen’ (t. N. Schuman, m. T. Jansen) 

13. Voorbeden en zegen 

14. Zevenmaal opnieuw geboren’ (145) 

- - - - - - - - - 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen. 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
 
- Zondag 28 april: Overweging door Geeske Hovingh 
- Zondag 5 mei: Overweging door Karel Eykman 



 

Van Jeannette Cramer: een afscheidscadeautje voor de hele gemeente, tevens 
voorproef van haar aanstaande debuutbundel. 
 

- - - - - - - - - 

 
 
 

Lichtreizen 
 

ga mee 
licht 
reizen 
 

blootvoets lopend over boomtoplover 
hoopvol soms met hoge hinkstapsprongen 
in een opwaartse spiraal 
de toekomst tegemoet 
eindeloos de  
ruimte in 
 

laat de zware zooi de zooi ! 
neem geen ballast mee 
 

maar met 
armen - handen - harten 
vrij 
om onomwonden 
lief 
te hebben 
 

mogen wij onze vleugels grenzeloos uitslaan 
 

en weer vliegen 
 
 
Uit ‘LICHT REIZEN: 49 gedichten voor onderweg’ ~ Jeannette Cramer 

  


