
MEDEDELINGEN 
- EXTRA COLLECTE: tbv Stichting Kuychi, IBAN: NL94 FVLB 0699 0487 10 

- 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/ 

- Over de diensten in de kerk de komende tijd 
Zie het bericht op de website onder ‘Blog’: ‘Anderhalve-meter diensten in de 
Dominicus’ over wat u de komende tijd kunt verwachten. 

- 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 12/7 Opgeven 
hoeft niet. Wees welkom. Voor meer informatie: Geertjan Meijerhof, 
gjmeijerhof@upcmail.nl en Mirjam Nieboer, mnieboer@planet.nl 

- Mensenbieb, 26 juli en 30 augustus 
Zin in een avontuur? Zondagmiddag 26 juli en 30 augustus organiseren we van 
14.00 tot 16.00 uur coronaproof edities van de Mensenbieb in de 
Dominicuskerk. 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. Zie het 
bericht op onze website! 

-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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L E O   V R O M A N:   G E D I C H T E N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Zomerdiensten 

  



 

 

 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST  
 

1. Prelude door Evert van Merode 

2. Welkom door Henk Hillenaar 

3. ‘Wek mijn zachtheid weer’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen, Groen 40) 

4. Lezing van gedichten van Leo Vroman door Mirjam Nieboer 

inleiding en commentaar door Henk Hillenaar 

onderbroken door piano en solozang: ‘Systeem’ (t. L. Vroman, m. B. Huibers) 

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

6. Mededelingen en collecte 

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

8 piano 

9 Voorbeden en zegen 

10. ‘Als God ons thuisbrengt’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huibers - 101) 
 
 
 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor-kwartet – géén gemeentezang* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dominicuskoor-kwartet olv Arjan van Baest, piano: Evert van Merode 
Collecte zondag 28/06/2020: € 982,- (incl. € 632,- via Givt) 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
- Zondag 12 juli: Zomerdienst Overweging door Juut Meijer. 

Een week na de Keti Koti vieringen staat deze zondag in het teken van het 
herdenken van de slavernij. We lezen enkele  fragmenten uit Leon en Juliette van 
Annejet van der Zijl. 

- Zondag 19 juli: Zomerdienst Overweging door Germain Creyghton 
De Amerikaanse theoloog en ethicus Stanley Hauerwas (1940) schreef een boek met 
zestien brieven aan zijn petekind Laurie Wells, vanaf 2003 ieder jaar één bij de 
verjaardag van zijn doop. We lezen fragmenten uit zijn boek in combinatie met korte 
bijbelfragmenten. 

- - - - - - - - - 
 

  


