
 
- 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’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - - - - - - - 
 

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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S T A N L E Y   H A U E R W A S: 

B R I E V E N   A A N   M I J N   P E E T Z O O N 
 

Serie Zomerdiensten 
 

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

1. Prelude 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. piano 

4. Lezing en commentaar: 
- Lezing ‘Vriendelijkheid’ 
-‘Vriendelijk licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers) 
- Lezing ‘Hoop’ 
- ‘Op mijn levenslange reizen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 75) 
- Lezing ‘Blijdschap’ 
- Intermezzo 
- Lezing ‘Eenvoud’ 
- ‘Delf mijn gezicht op’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 186) 
- Lezing ‘Geloof’ 
- Intermezzo 

5. Mededelingen en collecte 

6. Voorbede, ‘Gij Machtige in Eeuwigheid’ (t. E. Borgman, m. T.Löwenthal, - Blauw 11) 

7. Zegen en zending 

8. ‘Er is nog zomer’ (t. J. Herzberg, m. G. Bruijning - Blauw 71) 
 
 

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

( * maar thuis kunt u zo luid zingen als u wilt) 
 

Dominicuskoor-octet olv Arjan van Baest, Orgel/piano: Evert van Merode 
Solo ‘Op mijn levenslange reizen’ Lindy Muijsenberg 

 
Collecte zondag 12/07/2020: € 668,50 (incl. € 486,50- via Givt) 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

- Zondag 26 juli: Zomerdienst – De zin van het leven. Overweging door 
Manuela Kalsky. 
Waar gaat het ten diepste om als plotseling alles anders is? Waar vind je 
houvast als je leven in zwaar weer terecht komt? Volkskrant-journalist Fokke 
Obbema overleefde een hartstilstand en ging op zoek naar antwoorden op 
de aloude vraag naar de zin van het leven. Hij voerde gesprekken met onder 
andere wetenschappers, dichters, theologen en kunstenaars. Welke 
inzichten en wijsheden geven zij ons mee en de postcorona-samenleving? 

- Zondag 2 augustus: Zomerdienst – Hilde Domin – 2 gedichten. Overweging 
door Geeske Hovingh. 
‘Een mens moet kunnen gaan 
en toch zijn als een boom: 
geworteld in de grond, 
alsof het landschap gaat en wij vaststaan.’ 

 
- - - - - - - - - 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
 
- AANMELDING KERKDIENSTEN 

Wilt u weer aanwezig zijn bij de kerkdiensten in de Dominicus? Aanmelden 
kan via: www.dominicusamsterdam.n//aanmelding-kerkdiensten/ 

- 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! U kunt geven via 
de QR-code: 

 

 
 
 
 
- Vandaag Labyrint lopen 
Vandaag wordt het labyrintkleed neergelegd in de Dominicus, tijdens de 
Zomeropenstelling. Wil je eens kennis maken met een labyrint of heb je al eens 
mee gedaan met een workshop, laat je deze zondag inspireren! Tineke Dijkstra, 
Marianne Keisers, Lies Salzmann en Els van Tol zullen aanwezig zijn voor 
uitleg en vragen. Opgave niet nodig. Voel je welkom! 
 
- 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.  
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 
 


