
Dominicus        zondag 14 juni 2020 
+Amsterdam+ 
 
 

I G N A T I U S   V A N   L O Y O L A 
 

Serie Aantrekkelijk leven 

 

 

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

- Piano door Evert van Merode: Antoine Oomen - ‘Stilte nu’ 

1. ‘En todo amar y servir’, Lukas 6: 43 – 45, ‘En todo amar y servir’ (Taizé) 

2. Welkom door Colet van der Ven 

3. ‘Woord dat ruimte schept’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

4. Lezing Fragment uit de Autobiografie van Ignatius 

5. ‘Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 28) 

6. Overweging door Henk Hillenaar 

7. ‘En todo amar y servir’ 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafeldienst met ‘Ander, ouder’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 14) 

10. Piano door Evert van Merode ‘Prece’ (Nepomucemo) 

11. Voorbeden en zegen 

12. ‘En todo amar y servir’ 

- Piano door Evert van Merode: ‘Sommarsang’ (Peterson Berger) 

 
- - - - - - - - - 

 
 
‘En todo amar y servir’ door David Cohen, Dominicuskoor en -gemeente, Herman Rouw 
(piano + dirigent), ‘Woord dat ruimte schept’ door Koor voor nieuwe Nederlandse 
religieuze muziek olv Antoine Oomen, piano Henri Heuvelmans, ‘Overal zijt Gij 
onzichtbaar gegeven’ door Dominicusgemeente olv Arjan van Baest, orgel Dennis 
Vallenduuk, ‘Ander, ouder’ door Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek olv 
Tom Löwenthal, piano Antoine Oomen 
 
Collecte zondag 07/06/2020: € 1293,- (incl. € 675,- via Givt) 

  



AGENDA 
- Zondag 21 juni: Over racisme LUISTERDIENST Overweging door Janneke Stegeman. 

In het hele land demonstreren mensen tegen racisme. Als Liturgisch Team van de 
Dominicuskerk in Amsterdam voelen we ons ook genoodzaakt ons uit te spreken 
tegen het kwaad dat racisme heet. Daarbij moeten we zeggen dat racisme ook ons 
probleem is. Wij zijn een team van witte mensen; racisme is een systeem waarvan 
wij als witte mensen voordeel ondervinden. In deze dienst zullen we stilstaan bij 
racisme en bij onze verantwoordelijkheid in de strijd daartegen. 

- Zondag 28 juni: Franciscus van Assisi LUISTERDIENST. Overweging Eva Martens. In 
deze viering gaan we met Franciscus op pad om de ongeletterde wereld te 
ontdekken en wat daar aantrekkelijk aan is. 

- - - - - - - - - 

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). 

-Verschenen Henk Hillenaar: ‘Een leven met Loyola en Freud’, eur 20,-, 
verkrijgbaar via de website en het secretariaat: zie : 
dominicusamsterdam.nl/een-leven-met-loyola-en-freud/ 

- 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/ 

- Geeft u via Givt? Voltooid u dan wel uw registratie bij Givt? Anders ontvangen 
we uw gift niet. Zie de toelichting op de website of vraag ernaar bij het 
secretariaat! 

 - - - - - - - - 
 

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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