
- 40-DAGENKALENDER 

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een 
dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor deze 
40-dagentijd is weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan 
belangstellenden zal worden gestuurd. Heeft u in voorgaande jaren deze 
kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen. 
Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit 
kenbaar maken door een email te sturen naar:40dagentijdkalender@gmail.com. 
 

 
 

VOOR DE KINDEREN 

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. Ga je mee? Tot zo ! 

De kindernevendienstgroep 
 

CRÈCHE 
Er is vandaag crèche en op 15 en 29 mrt. Wil je helpen? Of meer 
informatie? Mail het secretariaat, ovv ‘crèche’: 
secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

 

 

- - - - - - - - - 
 

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) 

ADRESSENBESTAND Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand 
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 

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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D E   P R O F U N D I S 
Serie Hoor je mij? 

ORDE VAN DIENST 

 

1 - ‘Wees hier aanwezig’ (Groen 12) 

2 -  Welkom door Marcel Elsenaar 

3 - ‘Jou gezocht bij dag’ (Groen 37) 

4 - Inleiding & lezing Oscar Wilde ‘De Profundis’ (fragmenten) 

5 - ‘De profundis’ (t. I. Gerhardt, m. A. v. Baest) 

 

6  - Overweging door Colet van der Ven 

7 - ‘Nulpunt‘, gezongen door Lindy van den Muijsenberg 

8 -  Overweging 

9 - ‘Delf mijn gezicht op’ (186) 

10 - Collecte 

11 - Tafelgebed ‘Gij die weet’ (170) 

12 - Brood & wijn 

13 - ‘Soms breekt uw licht’ (213) 

14 - Voorbeden en zegen 

15 - ‘Dit ene weten wij’ (Blauw 23) 

 
- - - - - - - - - 

 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel Evert van Merode 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
Collecte voor het eigen huis zondag 23/02/2020: € 1086,99 (incl. € 238,50 via Givt) 
 
 
 



 

AGENDA 
- Zondag 8 maart: Steeds opnieuw moeten beginnen. Overweging door Marcel Elsenaar. 

Hoe kwetsbaar en machteloos zijn we als we mensen dicht bij ons zien worstelen 
met het leven. De vraag ‘hoor je mij?’ krijgt een dubbelklank in het zorgen voor een 
ander. Wat helpt je om het vol te houden? 

- Zondag 15 maart: De vele stemmen die roepen ‘Hoor je mij?’. Overweging door 
Janneke Stegeman. 
Er zijn veel stemmen die roepen om recht, om een luisterend oor, om een andere 
wereld. Je moet wel God zelf zijn om die allemaal te kunnen horen zonder 
overspoeld te worden. Elia leerde de stem van de Levende onderscheiden. 
Misschien kan dat verhaal ook ons oor richten en onze gehoor verscherpen. 

 
- - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 

- BIJ DE BOEKENTAFEL 

Uit het leven gegrepen, Gerard Swüste, van € 29,95 nu introductieprijs € 25,- 

Vele kamers, Jacobine Geel, € 4,95 

Hanesteen, Michael Elias, € 22,50 
 

- NU: GEMEENTEMIDDAG: ‘THE SOUND OF MUSIC’ 

Mogen we u even herinneren aan de gemeentemiddag die vandaag 
plaatsvindt? Thema is de rol van muziek in onze vieringen. Deelname is vrij en 
omvat een lunch om 12.30 uur en een interactieve muziekmiddag van 13.00 tot 
15.00 uur. We verwelkomen u graag! De beleidsraad 
 

- OVER DE GESPROKEN MEDEDELINGEN 

De komende tijd zullen de gesproken mededelingen niet meer midden in de 
dienst, bij de collecte, klinken, maar vóór aanvang van de dienst direct na het 
oefenen met Arjan. Het LT wil dit graag enkele weken - wellicht tot de zomer - 
uitproberen om te zien of dat een betere plek kan zijn voor mededelingen. Wij 
vragen u graag om het een tijdje aan te kijken en zijn dan zeer benieuwd naar 
uw reacties. 
 

- 5 MAART: KOFFIETIJD 

Donderdag 5 maart om 11.00 uur in de Pastoraatskamer staat er koffie, thee en 
iets lekkers klaar. Voor gezelligheid en voor een goed gesprek. Wees welkom. 
 

- 10 MAART: BIJBELLEZEN LUCAS - EEN REISVERHAAL 

Open voor iedereen, ook als u maar 1 keer wilt komen! 
We lezen vandaag Lucas 22: 7– 24: 53, thema: Pasen, lijden en sterven en 
opstanding. Toch weer op weg: de Emmaüsgangers. Inleiding: Juut Meijer. 
Grote zaal, 19.30-21.30. Info: Anne-Marie Hauer. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Brief van Oscar Wilde aan ‘Bosie’, uitgegeven als ‘De profundis’ 
 
 
 
 


