
- Mensenbieb, 26 juli en 30 augustus 
 
Zin in een avontuur? In ontmoetingen met ‘echte’ mensen? Zondagmiddag 26 
juli en 30 augustus organiseren we van 14.00 tot 16.00 uur coronaproof edities 
van de Mensenbieb in de Dominicuskerk. Als deelnemer kun je in verschillende 
rondes mensen ontmoeten met een bijzonder levensverhaal, de ‘levende 
boeken’. We hebben tien krachtige, bijzondere mensen bereid gevonden om in 
een-op-een gesprekken hun verhaal te vertellen. Maar het ‘boek’ spreekt ook 
met jou. Het gesprek gaat twee kanten op, het is een uitwisseling, geen 
eenzijdig interview. Dit vraagt behalve nieuwsgierigheid dus ook openheid van 
jouw kant. Vanwege de corona-beperkingen kunnen per keer veertig ‘lezers’ 
meedoen aan het evenement. Zin gekregen? Dan kan je je opgeven: 
Opgeven voor de editie van 26 juli kan tussen 30 juni en 16 juli. Opgeven voor 
de editie van 30 augustus kan tussen 7 en 23 augustus. Kies op de website 
www.mensenbieb.nl twee ‘levende boeken’ uit die je interesseren. Stuur een 
mail met je twee thema’s, je naam en liefst ook je mobiele telefoonnummer 
naar: mensenbiebdominicus@gmail.com. Je krijgt dan een bevestiging en alle 
benodigde informatie toegezonden. Wil je verrast worden met je levende 
boeken? Zet dan bij je opgave geen keuze maar: ‘ik laat me verrassen’.  
 
 
 

 

-Vakantie Pastores 

Juut Meijer is op vakantie van 28/6 t/m 5/7 en van 13/7 t/m 19/7. Eva Martens is 
op vakantie van t/m 10/7. 

 

 

 - - - - - - - - 
 
 
 

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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F R A N C I S C U S   V A N   A S S I S I 
 

Serie Aantrekkelijk leven 

 

 

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

- Orgel door Evert van Merode: Stanley, Voluntary in C 

1. ‘U wil ik noemen God – ps 104’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 27) 

2. Welkom door Alle van Steenis 

3. ‘Over de geest’ (t. J. Delver, m. T. Löwenthal) 

4. Lezing Testament Franciscus 

5. piano Evert van Merode: Nietzsche, Das Fragment an sich 

6. Overweging deel 1 door Eva 

7. piano Evert van Merode: Kancheli, Number 22 

8. Overweging deel 2 door Eva 

9. ‘Zonnelied’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 141) 

10. Collecte en mededelingen 

11. Meditatie en tafel omlijst door ‘Vogel’ (t. M. Poortstra, m. T. Takken) 

12 piano Evert van Merode: Kalabis: Das Brünnlein 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Aarde deze’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

- Orgel door Evert van Merode: Stanley, Voluntary in G 

 
  



 
 
 
‘U wil ik noemen, God’: Dominicuskoor en -gemeente olv Bernard Huijbers; ‘Over de 
geest’ en ‘Vogel’: projectkoor Nieuw Liedfonds olv Tom Löwenthal; ‘Zonnelied’: live-
opname ‘1000 stemmen zingen Oosterhuis’ oktober 2018 Muziekcentrum Eindhoven. 
Volk, koor en orkest olv Tom Löwenthal, orkestratie Arjan van Baest, ‘Aarde deze’: 
Amsterdams Theaterkamerkoor olv Tom Löwenthal 
 
Collecte zondag 07/06/2020: € 857,50 (incl. € 588,- via Givt) 
 

 

 

 

- - - - - - - - - 

 

 

 

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

- Zondag 12 juli: Zomerdienst Overweging door Juut Meijer. 
 
 
 

- - - - - - - - - 

  

 
 
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! 

 

- Zomeropenstelling 12 juli t/m 30 aug 
Ook deze zomer is de kerk op de zondagmiddagen in juli en augustus weer 
open voor publiek, van 13.00 tot 16.30 uur. We beginnen op 12 juli. Omdat er 
waarschijnlijk nog niet zo veel toeristen in de stad zijn, is het juist dit jaar 
misschien een goede gelegenheid om als geregelde Dominicusbezoeker weer 
eens in onze mooie, koele kerkruimte te vertoeven. Je kunt ook afspreken met 
andere Dominicus-bekenden en een (gratis) kopje koffie of thee drinken. 
Opgeven hoeft niet. Wees welkom! Op 26 juli en 30 augustus is er naast de 
gewone zomeropenstelling ook een ‘Mensenbieb’ in een afgebakend deel van 
de kerkruimte. Ook dat belooft erg leuk te worden, maar daar moet je je wel 
voor opgeven  
Voor meer informatie: Geertjan Meijerhof, gjmeijerhof@upcmail.nl en Mirjam 
Nieboer, mnieboer@planet.nl 
 

 

 


