
 
- 12-JARIGENVIERING 22 SEPTEMBER 
Op 22 september hebben wij weer een 12-jarigen-viering, waar wij stil staan bij de 
grote stap die de 12-jarigen maken dit jaar. Als er nog 12-jarigen zijn die mee willen 
doen, maar die hier nog niet van hebben gehoord – ze zijn van harte welkom! 
Informatie bij Michaël van der Meer via lt@dominicusamsterdam.nl 
 
 
 

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. Vandaag de laatste keer voor de zomer – we beginnen dan weer in 
september! 
Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo. 

De kindernevendienstgroep. 
 
CRÈCHE 

Er vandaag nog crèche. In juli en augustus is er geen crèche. We beginnen weer in 
september. Wil je helpen? Of meer informatie? Mail: Rieke Hart (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: Arie Kempkes, tel. 06-47452143 

 

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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L I C H A A M   E N   g/G E E S T 

 
Serie In vuur en vlam 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Al wat wij verlangen’ (Blauw 56) 

2. Welkom door Marcel Elsenaar 

3. ‘Gij wacht op ons’ (236) 

4. Lezing Ezechiel 37: 1-14 

5. ‘Vriend’ (Groen 95) 

6. Lezing fragment Marcella Althaus-Reid 

7. Muziek 

8. Overweging door Janneke Stegeman 

9. ‘Dan zal ik leven’ (Groen 47) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed ‘Kom over ons met uw Geest‘ (zoz) 

12. Delen van brood en wijn 

13. ‘Syahamba’ (zoz) 

14. Voorbeden en zegen 

15. ‘Kom Schepper Geest’ (Blauw 17) 

 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Henri Heuvelmans 

- - - - - - - - - 
 

 
AGENDA 
- Zondag 7 juli: Zomerdienst. Overweging door Juut Meijer 
- Zondag 17 juli: Zomerdienst. Overweging door Tim Vreugdenhil 
 
 

- - - - - - - - - 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boeentafel (25ct). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 23/6: € 929,98 

- - - - - - - - - 
 
 



 
 
- ‘Siyahamba’ (‘Wij gaan in het licht van God’ – Zulu traditional) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
 
 
- ’S ZOMERS VERPOZEN VANAF 13 JUNI 
Op donderdagmorgen van 11 uur tot 12 is er weer elke week’s zomers verpozen 
in de pastorie. We komen bij elkaar, drinken koffie met iets erbij en hebben het 
gezellig samen of praten, als dit zo ter sprake komt, over een thema. Je leer op 
deze manier ook eens andere mensen kennen of kunt bijpraten met voor jou 
bekende mensen. Iedereen is welkom! Neem je buurvrouw of een vriend/vriendin 
mee. Meestal is ook een van de pastores aanwezig. 
Informatie werkgroep pastoraat - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl 
 
- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER 
In de maanden juli en augustus is de Dominicus op zondagmiddag open voor 
publiek, van 12.30 tot 16.30 uur. Bezoekers kunnen even tot rust komen en een 
kaarsje branden. Op veel zondagen zijn er activiteiten: het labyrint, korte 
concerten, meezingen met het Pop Upchoir Amsterdam. Kijk voor het programma 
op de website of op facebook. Je bent van harte welkom! 
 
- ZOMERKOOR 
Vanaf zondag 7 juli gaat het Dominicuskoor in de zomerstand; veel koorleden zijn 
dan afwezig wegens vakantie. Kerkgangers met een goede stem en bekendheid 
met het repertoire worden van harte uitgenodigd om de zomermaanden mee te 
zingen. Het inzingen begint iedere zondagochtend stipt om 10.00 uur. 
 
- DOMINICUSREIS 2020 
Belangstellenden voor het nieuwe reisplan: ‘Mystiek in Duitsland’ : Hildegard von 
Bingen, Meister Eckhart en Willigis Jäger kunnen zich nog aanmelden tot uiterlijk 
10 juli! Ook voor vragen over deze reis kan je mailen naar Anne-Marie Hauer: 
a_mhauer@hotmail.com 
Organisatie en reisbegeleiding: Jannet Delver, Janrense Boonstra, Marianne 
Keisers en Anne-Marie Hauer 
 
- DOMINICUS FAMILIEWEEKEND 28 & 29 SEPTEMBER 
Het Dominicusfamilie weekend is ook dit jaar weer in Nivonhuis de Lage 
Vuursche. Van zaterdag rond het middaguur tot zondag na de lunch spelen de 
kinderen uitgebreid in en om het huis en de bossen.  
Tussen de bedrijven door, tijdens de afwas en 's avonds bij de vuurkorf spreken 
wij elkaar eens (redelijk) rustig als ouders, grootouders of tantes en ooms over 
onszelf, voetbal, de kinderen en de hedendaagse zoektocht naar gezins-
spiritualiteit (of hoe je het maar noemt). 
Het weekend zelf proberen we zo low budget mogelijk te houden.  
Liefst rond de E 45,- voor de volwassenen en rond de E 25,- voor de kinderen. 
(Mochten kosten een hindernis zijn dan kan er een beroep worden gedaan op het 
solidariteitsfonds.) Wil je je zo snel mogelijk opgeven bij Bert Baksteen? Dank! 
Let op: er zijn maar 45 plaatsen (contact via het secretariaat) 
 
 


