
Dominicus        zondag 10 mei 2020 
+Amsterdam+ 
 
 

H E T   T E K E N   V A N   J O N A 
Serie Verzet en Overgave 

 

ORDE VAN DIENST (*dubbelzijdig printen via de korte zijde*) 

 

- piano door Evert van Merode: Elgar- Nimrod 

1. ‘Zo vriendelijk en veilig’ (t H. Oosterhuis, m. B. Huijbers) 

2. Welkom en gebed door Colet van der Ven 

3. ‘Gij wacht op ons’ (t H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 236) 

4. Lezing Mattheus 16: 1-4 

5. ‘Van twee woorden‘ (t H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 137) 

6. Overweging door Arjan Broers 

7. ‘Psalm 124: Terecht’ (t H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 196) 

8. Mededeling en Collecte (via Givt of bankoverschrijving) 

9. Tafel met ‘Beeld en gelijkenis’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – Groen 10) 

10. Voorbeden en zegen 

11. ‘Als God ons thuisbrengt’ (t H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 101) 

 
- - - - - - - - - 

‘Zo vriendelijk en veilig’ en ‘Als God ons thuisbrengt’ door Helicon Lier, ’Van twee 
woorden’ door Koor Ekklesia Amsterdam, overige liederen door het Dominicuskoor en 
gemeente. 
 
Collecte zondag 03/05/2020: € 1495,- (incl. € 1198,- via Givt) 
 

- - - - - - - - - 

AGENDA 
 
- Zondag 17 mei: Uit de diepte. Overweging door Derk Stegeman. 

Over Jona, de 'zanger uit de hel' en hoe het geheim van het geloof ruimte schept en 
tijd maakt voor een nieuw begin. 

- Zondag 24 mei:  LUISTERDIENST in de serie Verzet en Overgave. Overweging door 
Claartje Kruijff 

 

 



MEDEDELINGEN 
 
- EXTRA COLLECTE:VPSG  
Informatie over de VPSG is te vinden op onze website www.vpsg.nl 
Bankrekening: NL 81 TRIO 0212 2657 17 t.n.v. VPSG. 
 
- Er is weer een Zoom-bijeenkomst na de dienst: zie daarvoor de link op de 

website (op de luisterpagina, of zie de agenda). 
 
- Voorafgaand aan de dienst is er via Zoom een bijeenkomst voor de kinderen, 

om 10.30 – zie de link op onze website (in de agenda) 
 
- De Dominicuskrant verschijnt deze tijd niet, maar op onze website worden 
regelmatig nieuwe artikelen gepubliceerd die u anders in de krant zou lezen.  
Zie daarvoor: www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant 
 
- Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Daarmee blijft u op de hoogte! U kunt de 

afgelopen nieuwsbrieven inzien, en u opgeven via: 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

 
- De overheid heeft een versoepeling van de Corona-maatregelen 

aangekondigd – geldt dat ook voor de Dominicus? We zijn het aan het 
onderzoeken – een bericht van de BR vindt u op de website, via: 
www.dominicusamsterdam.nl/hoe-verder-van-de-br/ 

 
- Indien u een kaartje wilt sturen aan Josje Kroon maar het adres niet heeft: het 
secretariaat is daarvoor bereikbaar. 

 
- - - - - - - - - 

 
 
 

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 
Contact met de Dominicus tijdens ziekte of anderszins? 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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