
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - - - - - - - 
 

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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Dominicus        zondag 21 juni 2020 
+Amsterdam+ 

 

ORDE VAN DIENST (*dubbelzijdig printen via de korte zijde*) 
- piano door Evert van Merode: Schumann – Erinnerung 

1. ‘Hoog te paard’ (t. H.Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 29) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. ‘Kom met kracht en vuur’ (t. F. Ploum, m. A. van Baest) 

4. gesprek Benjamin Coenen 

5. muziek ‘Wade in the water’ 

6. gesprek Amma Asante 

7. muziek ‘Deep river’ 

8. Overweging door Janneke Stegeman 

9. ‘Wat ik gewild heb’ (t. H.Oosterhuis, m. A. Oomen) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafel met ‘O Heer God’, (t. H.Oosterhuis, m. A. Oomen) 

12. Voorbeden en gezongen zegen 

13. ’Dat een nieuwe wereld komen zal’ (t. H.Oosterhuis, m. A. Oomen) 

- Improvisatie ‘Summertime’ 

 



 
‘Hoog te paard’ door Koor Ekklesia Amsterdam olv Tom Löwenthal; ‘Kom met kracht en 
vuur’ door projectkoor olv Arjan van Baest; ‘Wade in the water’ en ‘Summertime’ door Max 
van Houtum saxofoon; ‘Deep river’ door Max van Houtum, saxofoon en Arjan van Baest, 
piano; ‘Wat ik gewild heb’, ‘O Heer God’, ’Dat een nieuwe wereld komen zal’ door Koor 
voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek olv Antoine Oomen 
 
Foto: guerrilla projectie op paleis op de Dam in Amsterdam, kunstenaars Machteld Aardse 
en Femke Kempkes, techniek Remco Keepers Pronorm BV 
 
Benjamin Coenen is lid van de Dominicusgemeente. Amma Asante is politicologe, zat in 
de gemeenteraad van Amsterdam en in de Tweede Kamer voor de PvdA, en is nu 
voorzitter van de landelijke cliëntenraad. Ze werd geboren in Ghana en kwam als kind 
naar Nederland. 
 
Collecte zondag 14/06/2020: € 1121,50,- (incl. € 842,- via Givt) 
 
 

- - - - - - - - - 

AGENDA 

- 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. 

- Zondag 5 juli: Leo Vroman. Zomerdienst Overweging door Henk Hillenaar.  

 
- - - - - - - - - 

 
 
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). 

-Net verschenen Henk Hillenaar: ‘Een leven met Loyola en Freud’, eur 20,-, 
verkrijgbaar via de website – 
zie: www.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! 

- Oproep Schoonmaak 
Nu we de kerk weer meer en meer gebruiken is aan de schoonmaakgroep 
gevraagd de schoonmaak van de diverse gebruiksruimten van onze 
Dominicus weer ter hand te nemen. Deze schoonmaak vindt iedere week op 
een andere ochtend meestal tussen 9 / 9.30 en 12 uur plaats. 
Wij hebben echter te maken met een afnemend aantal leden van de 
schoonmaakgroepen en nu doet zich het feit voor dat recent enkelen door een 
ongeval of ziekte zijn uitgevallen. Je begrijpt, we zijn dringend op zoek naar 
mensen die voor één keer of meer permanent de schoonmakers willen 
assisteren dan wel aanvullen. Daarvoor doen we dringend een beroep op jou. 
Voor informatie of aanmelding bel of mail Riet Nouwens of Hannie Bulsink 
(contact via het secretariaat) 

 
 
 
 
 
 


