
MEDEDELINGEN 
 

- TEKENEN VAN HOOP- DAGELIJKSE MAIL in de tijd na Pasen 

In de vastentijd, vanaf Aswoensdag, is er elke dag een tekst met mooie opmaak en 
illustratie gestuurd naar allen die zich aangemeld hadden voor de digitale 
vastenkalender. Dit viel grotendeels samen met de opgelegde beperkingen i.v.m. de 
Coronacrisis. Nu onze sociale contacten een beetje wegvallen en de kerkdiensten alleen 
via internet kunnen worden beluisterd vormden deze bladen een extra troost. Na Pasen 
is de ‘quarantaine’ echter niet voorbij. Daarom hebben alle medewerkenden unaniem 
besloten nog drie weken door te gaan. 

Cobi Nomes en Gerard Swüste hebben opnieuw teksten gezocht met als overkoepelend 
thema “Tekenen van Hoop”. Deze teksten worden weer voorzien van een passende 
opmaak door Jaap Hikke en geïllustreerd door Henny van Huystee, Janrense Boonstra, 
Suzanne Voordouw en Elisabeth Koot. André Burghardt verzorgt de verzending. 

Vanaf maandag 13 april verschijnt het eerste blad in deze nieuwe serie die de 
deelnemers aan de vastenkalender automatisch toegestuurd krijgen. Voorlopig 
gedurende drie weken. De deelnemers aan de vastenkalender krijgen de ‘Tekenen van 
Hoop’ automatisch toegestuurd. Maar wilt u liever geen bladen meer ontvangen, stuur 
dan een mailtje naar 40dagenkalender@gmail.com om u af te melden. Wilt u juist wel 
van deze mogelijkheid gebruik maken en was u nog niet geabonneerd op de 
vastenkalender, stuur dan ook uw mail naar dit adres. U wordt dan in het 
adressenbestand opgenomen. We hopen dat de tekenen van hoop ons online met 
elkaar verbinden tot we elkaar weer zullen ontmoeten in onze Dominicus. 

Namens de makers van de tekenen van hoop, 
Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris BR 
 

- NIEUWSBRIEF 

We streven ernaar u de deze periode wekelijks op de hoogte te houden via onze 
nieuwsbrief en wij vragen u, als u die nog niet ontvangt, om u  aan te melden via: 
dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief  

- CONTACTGROEP 

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er telefoon thuis 
mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Arie Kempkes, tel. 06-47452143 

- - - - - - - - - 
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 contact mogelijk. Bel de contactgroep, 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 
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ORDE VAN DIENST (*dubbelzijdig printen, omslaan langs de korte kant*) 

 

1. ‘Ontwaakt gij die slaapt’ (147) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. ‘Als morgenrood’ (Blauw 32)* 

4. Lezing Marcus 16: 1-8 

5. piano door M. van Nispen: Le vent du nord , (m. A.v.Baest) 

6. Lezing Johannes 10: 10b 

7. ‘Victimae paschali laudes’ (gregoriaans, zang: A.v Baest, E. v.Merode) 

8. gesprek met Janneke Stegeman, Christoph Koperdraat en Dunya Taher 

9. Overweging door Janneke Stegeman 

10. ‘Dan zal ik leven’(Groen 47)** 

11. Mededelingen en collecte 

12. Tafelgebed ‘Dat wij leven’ (zoz) 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Wij zullen doorgaan’ (R. Shaffy) 
 

 
 
 
 
U luistert naar opnames van het Dominicuskoor tenzij anders aangegeven: 
* Koor Nieuw Liedfonds olv Tom Löwenthal, ** Koor Ekklesia Amsterdam olv 
Tom Löwenthal,  
 
AGENDA 
 
- Zondag 19 april: 1e dienst in de serie Verzet en Overgave, overweging door Juut Meijer 
- Zondag 26 april: 2e dienst in de serie Verzet en Overgave, overweging door Désanne 
van Brederode 

- - - - - - - - - 

- ‘Victimae paschali laudes’ 
 
Victimae paschali laudes immolent 
Christiani. 
 
Agnus redemit oves: Christus innocens 
Patri reconciliavit peccatores. 
 
Mors et vita duello conflixere mirando: 
dux vitae mortuus regnat vivus. 
 
 
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 
 
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam 
vidi resurgentis. 
Angelicos testes, sudarium et vestes. 
 
Surrexit Christus spes mea: praecedet 
suos in Galilaeam. 
 
Scimus Christum surrexisse a mortuis 
vere: tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. Alleluja. 

Laten de christenen aan het Paaslam 
huldezangen wijden. 
Het Lam heeft nu de schapen 
vrijgekocht; en Christus, die zonder 
zonden was, heeft de zondaars met de 
Vader weer verzoend. 
Dood en leven streden een wondere 
strijd; de vorst des levens, die 
gestorven was, heerst nu in 
onvergankelijkheid. 
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg 
gezien? 
Ik zag het graf van de levende Christus 
en de heerlijkheid van de Verrezene; 
zijn engelen zag ik als getuigen en ook 
de zweetdoek en het grafkleed. 
Christus, mijn hoop, is verrezen! Hij zal 
de zijnen voorgaan naar Galilea. 
Nu weten wij, dat Christus uit de doden 
is verrezen. Gij, overwinnaar Koning, 
ontferm u over ons. 
Amen. Alleluja. 
 

- ‘We zullen doorgaan’ (Ramses Shaffy) 

 
We zullen doorgaan 
Met de stootkracht 
Van de milde kracht 
Om door te gaan 
In een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Met de wankelende zekerheid 
Om door te gaan 
In een mateloze tijd 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Met het zweet op ons gezicht 
Om alleen door te gaan 
In een loopgraaf zonder licht 

We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Telkens als we stil staan 
Om weer door te gaan 
Naakt in de orkaan 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan 
Als niemand meer verwacht 
Dat we weer doorgaan 
In een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan 
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn 
 
 


