
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - 
 

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 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 

Dominicus        zondag 07 juni 2020 
+Amsterdam+ 

 
 
 
 

W A A R   G E L O O F   J I J   I N? 
 

Serie Aantrekkelijk leven 

 

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

- Piano door Evert van Merode: Scott, Old World Minuet 

1. ‘Altijd aanwezige’ (t. S. Huisman, m. T. Löwenthal - Blauw 53) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. ‘Eigenlijk geloof ik niets’ (t. G. Reve, m. E.v. Merode) 

4. Lezing Hebreeën 11: 1 en 8 

5. Overweging en lezingen deel 1, door Karel Eykman en jongeren 

6. ‘Die mij mens voor mensen maakt’ (t. S. Bellemakers, m. A.v. Baest) 

7. Overweging en lezingen deel 2, door Karel Eykman en jongere 

8. Piano Evert van Merode: Kabalewski A Little Joke 

9. Overweging en lezing deel 3, door Karel Eykman en jongere 

10. ’Liefde, lichaam van zon’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 36) 

11. Mededelingen & collecte 

12. Tafel met ‘Die om mij smeekt’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 13) 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Honderd bloemen’ (t. H. Oosterhuis, m. A.v. Baest) 

- Orgel door Arjan van Baest: Froberger: Canzona  

 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 



 
‘Altijd aanwezige’ door Projectkoor Nieuw Liedfonds olv Tom Löwenthal, ‘Eigenlijk geloof 
ik niets’ door kwartet uit het Dominicuskoor olv Arjan van Baest, ‘Die mij mens voor 
mensen maakt’ en ‘Honderd bloemen’ door Projectkoor Ekklesia Tilburg olv Arjan van 
Baest, ’Liefde, lichaam van zon’ door Koor Ekklesia Amsterdam olv Tom Löwenthal’, ‘Die 
om mij smeekt’ door Vocaal ensemble olv Tom Löwenthal 
 
Collecte zondag 31/05/2020: € 1766,92 (incl. € 845,50 via Givt) De helft van dit bedrag 
gaat naar de Extra Collecte tbv Zomerschool IMC on Tour 

 
- - - - - - - - - 

 

 

 
AGENDA 

 
- Zondag 14 juni: Ignatius van Loyola LUISTERDIENST. Overweging door Henk 

Hillenaar. ‘Aantrekkelijk leven’ is niet het eerste dat in ons opkomt bij de naam 
Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. Daar moeten we een slag 
verder voor denken. Dan ontdekken we dat Ignatius met zijn Geestelijke Oefeningen 
als eerste op systematische wijze het ‘ik’ van de gelovige centraal heeft gesteld, 
diens keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij vorm gegeven aan 
veel van onze huidige geloofsbeleving. 

- Zondag 21 juni: Catharina van Siena LUISTERDIENST in de serie Aantrekkelijk leven. 
Overweging door Janneke Stegeman.  
‘Wees wie God je bestemde te zijn en je zult de wereld in vuur en vlam zetten,’ 
schreef Catharina van Siena. Zij zelf slaagde daarin. Op haar 18e trad ze toe tot een 
Dominicaanse orde. Toen ze op haar 33e overleed, was ze van grote invloed 
geweest op het geestelijke en politieke leven van haar tijd. En ze zou van betekenis 
blijven, bijvoorbeeld vanwege haar mystieke werken en krachtige persoon. 

 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

  

 

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 een Zoom-bijeenkomst na de dienst: zie daarvoor de link op de website 
(op de luisterpagina, of zie de agenda). 

- 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/ 

  


