
Dominicus          zondag 28 juli 2019 
+Amsterdam+ 
 

H E T   G I L G A M E S J   E P O S 
 

Serie Zomerdiensten 
ORDE VAN DIENST 

1. ‘Onze hulp’ – gebed – ‘Onze hulp’ (VL pp 503) 

2. Welkom en inleiding op de lezing 

3. ‘Heer onze Heer’ (99) 

4. Lezing uit het Gilgamesj Epos met commentaar door Henk Hillenaar 

5. ‘Dat woord waarin ons richting werd gegeven’ (VL pp 525) 

6. Mededelingen en collecte 

7. Tafelgebed ‘Moge ons verschijnen’ (VL pp 452) 

8. Brood en wijn 

9. ‘Woord dat ruimte schept’ (VL pp 537) 

10. Stilte en zegen 

11. ‘Geen taal die Hem vertaalt’ (Groen 2) 
 
Het inloopkoor staat onder leiding van Evert van Merode, piano/orgel: Henri Heuvelmans 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 21/07: € 644,32 
(VL = ‘Verzameld Liedboek. Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis’, Kok 2005, 9789077802014) 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 4 augustus Zomerdienst: Muren en mogelijkheden.  
Commentaar door Mirjam Wolthuis. Opeens staat er een onzichtbare glazen muur in het landschap. Daarachter komt het 
menselijk leven tot stilstand. Aan de andere kant probeert een vrouw te overleven. De Oostenrijkse Marlen Haushofer schreef 
in 1968 ‘Die Wand’: over betekenis en opdracht van te leven. 
 

- Zondag 11 juli Zomerdienst: Antwoord op het cynisme? Commentaar door Cor Ofman 
We lezen fragmenten uit ‘Archipel van de Hond', een boek van Philippe Claudel. Hij beschrijft wat er gebeurt als er dode 
lichamen aanspoelen op het strand van een tropisch eiland 

- - - - - - - - - 
MEDEDELINGEN 
 

-BIJ DE BOEKENTAFEL: GERARD SWÜSTE – TOUR DE CHANT 
Vandaag echt weer verschenen: het boek met een bundeling van vijftig liedbesprekingen van Gerard Swüste. De bundel is 
verkrijgbaar bij de Boekentafel. € 15,- 
 

- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER – POP-UP CHOIR 
Vandaag kun je vanaf 15.00 uur meezingen in het Popup Choir Amsterdam. Driestemmig een popjuweeltje zingen? Iedereen 
kan het, ervaring niet nodig! Een energieke ervaring met Popup Choir én ABBA's ‘Lay all your love on me’. Met borrel na. Je 
bent van harte welkom! 
 

- ZOMERKOOR 
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 
 

- ’S ZOMERS VERPOZEN 
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. 
Informatie werkgroep pastoraat - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl 
 

- - - - - - - - - 
 

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) 
 

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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