
- OVERLEDEN 
Afgelopen maandag overleed na een lang ziekbed Henk Veenstra, de man van 
Gina Veenstra. Henk kwam niet in de Dominicuskerk, Gina is al jaren vaste 
bezoekster. Op dinsdag 14 mei zal om 14 uur het afscheid zijn in de aula van 
crematorium Westgaarde. 
Correspondentieadres: De Rijpstraat 142 II, 1055 VP Amsterdam 
 
 

 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
We gaan weer verder met de voorbereidingen voor de kinderdienst op  
26 mei, doe je mee? Tot zo! 

De kindernevendienstgroep. 
 
 

CRÈCHE 
Er is vandaag crèche en op 26/5, 9/6, 23/6 én 30/6. Wil je helpen ? Of 
meer informatie? Mail: Rieke Hart (bereikbaar 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 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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Tekening door F. Lobbrecht 

 Dominicus      zondag 12 mei 2019 
+Amsterdam+ 
 

D E   D O C H T E R   V A N   J A Ï R U S 
 

Serie Worden als een kind 

 

ORDE VAN DIENST 

1 ‘Altijd aanwezige’ (Blauw 53) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3 ‘Het water zal stenen breken’ (Blauw 24) 

4. Lezing Markus 5:21-42 

5. ‘Voor wie ik liefheb’ (Blauw 38) 

6. Overweging door Marcel Elsenaar 

7. ‘Raak met je hand ons hart’ (Blauw 14) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘Gezegend de Onzienlijke’ (221) 

10. Brood en wijn 

11. ‘Delf mij gezicht op’ (186) 

12. Voorbeden en zegen  

13. ‘De steppe zal bloeien’ (Groen 59) 



 
Het koor staat onder leiding van David Cohen piano/orgel: Herman Rouw 

 
- - - - - - - - - 

 
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 5 mei: € 1104,37 
 

- - - - - - - - - 
 

AGENDA 
 
- Zondag 19 mei: Jezus in de tempel. Overweging door Arjan Broers 
- Zondag 26 mei: Kinderdienst: Worden als een dienst. Overweging door Eva Martens. 
 

- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 
- NU: KLIMAATPLATFORM 
Na de viering is er weer een bijeenkomst van het pas opgerichte klimaatplatform - om 
12.35 uur in de keuken van de pastorie (beneden). 
De ontwikkeling van natuur en milieu is actueel en zorgelijk. Wil Braakman wil proberen 
aan te geven hoe ecologie een criterium is in de schepping van orde en schoonheid, 
Gods grootheid. Het geeft een weg aan, die wij persoonlijk en maatschappelijk kunnen 
gaan. 
Voor wie wil, is er ook een vegetarisch hapje. 
 
- NU: KENNISMAKINGSBIJEENKOMST 
Er is meteen na de viering een kennismakingsbijeenkomst voor mensen die meer te 
weten willen komen over het reilen en zeilen van de Dominicus. Met koffie en thee. 
 
- 19 MEI: INSTRUCTIE AED APPARAAT.PASTORIE 
Ook de pastorie wordt voorzien van een AED-apparaat. Op zondag 19 mei zal er na de 
dienst in de grote zaal een instructie worden gegeven over de toepassing van dit 
apparaat. Er is plaats voor max. 15 personen, daarom graag aanmelden bij: Jos Valke 
(bereikbaar via het secretariaat) 
 
- 19 EN 26 MEI: SAMEN DELEN VOOR EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE  
De zomervakantie komt in zicht. Een tijd om te genieten van mooi weer, om activiteiten 
te ondernemen die voor ontspanning zorgen, een tijd om de dagelijkse beslommeringen 
even achter te laten. Zo vanzelfsprekend als het klinkt, is dat niet voor elke 
Dominicusganger. Niet bij iedereen zijn de middelen voorhanden om in de 
zomervakantie een leuke activiteit te plannen. Om de helpende hand te kunnen reiken 
organiseert de werkgroep Solidariteit zondag 19 en zondag 26 mei a.s. de actie “Samen 
delen voor een fijne zomervakantie”. 
De werkgroep doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven, om dat 
ruimhartig te doen. In de orde van dienst treft u volgende week zondag een formulier aan 
waarin u kunt aangeven of u “geeft” of dat u “vraagt”. 
Leden van de werkgroep zijn voor en na de dienst achter in de kerk aanwezig om 
informatie te geven en vragen te beantwoorden. 
 

 
- 22 MEI: IN GESPREK MET HUUB OOSTERHUIS – EKKLESIA MEET(S) BERLAGE 
Georganiseerd door de Ekklesia - u bent van harte welkom!  
Aan de hand van videofragmenten gaat Bart-Jan van Gaart in gesprek met Huub 
Oosterhuis over zijn leven, zijn werk en zijn visie op de toekomst van religie en 
spiritualiteit. 
Datum en tijd: 22 mei 20.00 - 22.00 uur. 
Plaats: Meet Berlage, (Noordkant Beurs van Berlage) Oudebrugsteeg 9, Amsterdam. 
Tickets en aanmelding: € 17,50 p.p. (incl. twee drankjes), mail naam, telefoonnummer en 
# personen naar secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl. Je ontvangt betaalinstructies 
retour. 
 
-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? 
 
- 26 MEI: BIJEENKOMST OP REIS IN DOMINICUSVERBAND: 
Op zondag 26 mei organiseren we een bijeenkomst met informatie over een nieuw 
reisplan: ‘Mystiek in Duitsland’ : Hildegard von Bingen, Meister Eckhart en Willigis Jäger. 
Van 12.30 (direct na afloop van de dienst, koffie meenemen!) tot ca. 14.00 in de grote 
zaal van de pastorie. 
Met elkaar op reis, wie wil dat niet? Maar laat het reisgeld geen spelbreker zijn: we 
reizen altijd in onderlinge solidariteit, waarbij we met elkaar de reissommen betalen. We 
doen dat zo, dat een ieder die graag mee wil ook daadwerkelijk mee kan, omdat we met 
elkaar een speciaal reisfonds maken, dat we onderbrengen bij het solidariteitsfonds. Hoe 
dat gaat leggen we ook uit! 
We hopen op veel belangstelling, namens het organiserend team: Jannet Delver, 
Janrense Boonstra, Marianne Keisers en Anne-Marie Hauer. 
 
- 'DE RUIMTE VAN DE STILTE'. MEDITATIE IN VOORJAAR EN ZOMER 
29 mei, 12 en 26 juni. 19.30 uur: samenkomen met koffie/thee. 20.00-21.30 u.: meditatie. 
Koffie in de keuken, meditatie in de Grote zaal. € 2,- per avond. Aanmelden is niet nodig, 
begeleiding Dick de Korte en Tineke Dijkstra. Zie voor meer info de website (bij de 
agenda) of mail D. de Korte (bereikbaar via het secretariaat). 
 
- ZOMEROPENSTELLING: VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
We willen onze deuren in juli en augustus dit jaar niet alleen op zondagmiddag maar ook 
op zaterdagavond opstellen voor publiek. Voor de zaterdagavond zijn we bezig met een 
interactief programma met veel muziek en zang onder de titel ‘Zin in de zomer’. 
We zijn zowel voor de zondagmiddag (12.30 – 16.30 uur) als voor de zaterdagavond 
(20.00 – 23.00 uur) op zoek naar vrijwilligers die gastvrouw/-heer willen zijn. Help je mee 
hier een succes van te maken? Geef je dan op bij Joanne Kruijswijk Jansen of Mirjam 
Nieboer (bereikbaar via het secretariaat). Geef bij je opgave svp aan of je op 
zaterdagavond en/of op zondagmiddag wilt meehelpen. 
 

Het programma voor de zaterdagavond is zo goed als rond, maar wil je een kort 
muzikaal optreden op zondagmiddag verzorgen, dan kan dat. Opgave daarvoor kan ook 
via de genoemde mailadressen. 
Alvast bedankt! 
 


