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M U R E N   E N   M O G E L I J K H E D E N 

Serie Zomerdiensten 

ORDE VAN DIENST 

- ‘Zomaar een dak’ (109) 

- Welkom en ten geleide 

- ‘Woord dat ruimte schept’ (zoz) 

- Lezing uit ‘De Wand’ van Marlen Haushofer 

- Piano 

- vervolg lezing 

- ‘Kom in mij’ (181) 

- vervolg lezing 

- ‘Tijd van leven’ (zoz) 

- Nabeschouwing door Mirjam Wolthuis 

- ‘Dat ik aarde zou bewonen’ (zoz) 

- Mededelingen en collecte  

- Tafeldienst rond  ‘Onze Vader verborgen' (Blauw 49) 

- Delen van brood en wijn, onder ‘Dat heel mag worden mijn huis’ (zoz) 

- Voorbeden en zegen 

- ‘Komen ooit voeten’ (Groen 1) 

 - - - - - - - - - 
Het inloopkoor staat onder leiding van Gert Bremer, piano/orgel: Arjan van Baest 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 28/07: € 623,54 

- - - - - - - - - 
De Oostenrijkse Marlen Haushofer (1920-1970) schreef in 1968 ‘Die wand’. Deze auteur 
laat een klein oeuvre na. De in het Nederlands vertaalde roman De Wand uit 1968 wordt 
haar hoofdwerk genoemd (Nederlandse vertaling 1987 Ria van Hengel). Haushofer 
ontving in 1968 de Oostenrijkse Staatsprijs voor Literatuur voor haar werk. In 2011 werd 
dit boek verfilmd door Jurgen Polsner. 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 11 aug 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 

- Zondag 18 augustus Zomerdienst: ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ Commentaar door 
Geeske Hovingh. De tourist beschouwd aan de hand van Ilja Leonard Pfeijffer. 

 
- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 

- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER 
De kerk staat open van 12.30 tot 16.30 uur – bezoekers kunnen even tot rust komen en 
een kaarsje branden. Volgende week zondag, 11 augustus, is er een labyrint: kom al 
lopend tot verrassende inzichten over het leven en over jezelf. Je bent van harte 
welkom! 
 

- ’S ZOMERS VERPOZEN 
Donderdagmorgen van 11 uur tot 12 is er elke week’s zomers verpozen in de pastorie. 
Informatie via: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl 
 

- VAKANTIE SECRETARIAAT 
De secretaris is met vakantie t/m eind augustus. Het secretariaat wordt waargenomen 
door Jan Pieter de Jong, contact via secretariaat@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) 

 

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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