
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 

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 

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46 
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Dominicus        zondag 24 mei 2020 
+Amsterdam+ 
 

L E V E N   U I T   G E M E E N S C H A P 
Serie Verzet en Overgave 

 

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

- Benjamin: Forest Piece, piano door E. van Merode 

1. ‘Zomaar een dak’ (t H. Oosterhuis, m. Com nu met sang– 109) 

2. Welkom door Henk Hillenaar 

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

4. Lezing 1Korintiërs12, 12-27 

5. piano door E. van Merode: Henryk Pachulski, 'Dans la Chapelle’ 

6. Lezing fragment Bonhoeffer - Verzet en overgave 

7. ‘Staan in licht, een dubbellied’ (t H. Oosterhuis, m. A. Oomen – 246) 

8. Overweging door Claartje Kruijff 

9. ‘29 namen voor Jezus van Nazareth’ (t H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

10. Mededeling & collecte 

11. Dienst van de tafel met ‘Moge ons verschijnen’ (t H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

12. ‘Wie zijn leven niet wil geven’ (t H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

13. Voorbeden en Gezongen zegen (t. G. Swüste, m. T. Jansen) 

14.’Herschep ons hart’ (t H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Blauw 50) 

 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 



 
 

’29 namen voor Jezus van Nazareth‘ door Amsterdams Theaterkamerkoor, ‘Wie zijn 
leven niet wil geven’ door Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek, naspel: 
Kees Schoonenbeek, ‘Largo’ uit ‘Canzona', door E. van Merode en A. v. Baest, 
‘Gezongen Zegen’ door G. Creyghton, overige liederen door het Dominicuskoor en 
gemeente. 
 
Collecte zondag 17/05/2020: € 1.167,- (incl. € 790,50 via Givt). 
 

 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 
- Zondag 31 mei: Pinksteren. LUISTERDIENST. Overweging door Eva Martens. 
- Zondag 7 juni: Waar geloof je in? LUISTERDIENST in de serie Aantrekkelijk leven. 

Overweging door Karel Eykman 

  

 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
- 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) 
 
- Er is weer een Zoom-bijeenkomst na de dienst: zie daarvoor de link op de 

website (op de luisterpagina, of zie 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/ 

 
- Nieuwe podcasts: een gesprek van Juut Meijer met David Cohen en een 
meditatie geleid door Dick de Korte op www.dominicusamsterdam.nl/podcasts/ 

 
- ‘Samen delen voor een fijne zomerperiode’ – actie van het Solidariteitsfonds 
We gaan ervan uit dat er voor alle Dominicusgangers een of andere vorm van 
zomervakantie zal zijn, in ieder geval tijd om te genieten van mooi weer en tijd 
voor het ondernemen van ontspannende activiteiten. Financiële zorgen mogen 
dan geen extra beperking zijn. 
Financiële zorgen zijn er helaas wel, ook voor Dominicusgangers. Zeker nu 
verdienen ze onze ondersteuning, zodat ook zij middelen hebben om toch ook 
een fijne zomerperiode te hebben 
 

Wilt u geven? Het Solidariteitsfonds doet een beroep op alle 
Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. Elk bedrag is 
welkom. Omdat we nog niet voor de zondagse dienst bij elkaar kunnen komen 
in de kerk en er dus geen collecte kan plaatsvinden verzoeken we u uw gift 
over te maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds: 
 NL 72 INGB 0000224928 (onder vermelding van “gift actie zomerperiode 
2020”). 
 
Wilt u ontvangen? Stuurt u dan een mail naar het secretariaat en wij sturen u 
het benodigde formulier toe! Via: secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

 
 
 
 


