
Dominicus        woensdag 26 feb 2020 
+Amsterdam+ 
 
 

A S W O E N S D A G 
Serie Hoor je mij? 

 

ORDE VAN DIENST 

 - Pianospel bij binnenkomst 

1. - ‘Doe over ons opgaan’ (Blauw 66) 

2. - Welkom en gebed door Marcel Elsenaar 

3. - Stilte 

4. - Verbranding van de palmtakjes 

5. - Piano 

6. - Lezing naar psalm 23 

7. - ‘Zoals een hert - psalm 42’ (Groen 11) 

8. - Korte overweging door Marcel Elsenaar 

9. - ‘Al ga ik door een dal’ (zoz) 

10. - Tekening met as 

11. - ‘Zwart als git wordt het licht’ (176) 

12. - Voorbeden en zegen 
 

 
- - - - - - - - 

 
 
Dirigent en piano: Evert van Merode 
 
 
 
AGENDA 
- Zondag 1 maart: Over duisternis en morgenrood – ‘De profundis’. Overweging door Colet van der Ven 
- 29 feb: Labyrint, 11.00 u ( zie onze website) 
- 40-Dagen kalender wilt u deze dagelijks ontvangen – mail: 40dagentijdkalender@gmail.com 

- - - - - - - - - 
 
 
 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor 
een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, 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) 

NIEUWSBRIEF U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. 
Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

VERVOER Voor vervoer naar de kerk : de Werkgroep Rijders! U kunt contact opnemen met 
Anneke Kempkes, tel. 06-51287558 
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