
- 29 augustus Huwelijk Arjan en Lindy 

Op 29 augustus trouwen Arjan van Baest  en Lindy Muijsenberg met elkaar in 
de Dominicus. Ze hadden het heel fijn gevonden als iedereen erbij was 
geweest, maar dat is helaas niet mogelijk. 
Wel is het mogelijk de ceremonie via een live-stream te volgen. 
De voorbereidingen voor een zeer professionele uitzending zijn al in volle gang 
– kijkt u mee? U hoeft zich daarvoor alleen maar op te geven door een mailtje 
te sturen naar: vanbaest@gmail.com (ovv ‘live-stream huwelijk’) 

 

CORONA-MAATREGELEN 

Naar aanleiding van het recente nieuws over de toename van het aantal 
besmettingen brengen we de belangrijkste regels voor het kerkbezoek nog 
eens onder uw aandacht – wij verzoeken u vriendelijk zich hier bij het 
kerkbezoek echt aan te houden: 

- Blijf thuis bij klachten 

- Hou anderhalve meter afstand (dat is dus 1 Eva) 

- Bij binnenkomst in de kerk: hou de looprichting in de gaten en ga zsm 
zitten op je plek 

- Geef elkaar de ruimte ook na afloop van de viering 

(zie ons protocol op de website via: https://dominicusamsterdam.nl/corona-
maatregelen-en-de-dominicus/ ) 

 

Geen koffie of thee na de dienst 

Met spijt in het hart heeft de voorbereidingsgroep na evaluatie van de afgelopen 
diensten besloten voorlopig na de dienst geen koffie of thee meer te schenken. 
Dit vanwege onze zorg om situaties waar de kans op besmetting toeneemt. We 
hopen op uw begrip voor deze maatregel! 

 
 

 - - - - - - - - 
 
 

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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B I J   E L K A A R   B R E N G E N   W A T 

V E R D E E L D   I S 
 

Serie Zomerdiensten 
 

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

1. Prelude 

2. Welkom door Marcel Elsenaar 

3. ‘Raak met je hand ons hart (t. S. Prins, m. T. Löwenthal – Blauw 14) 

4. Lezing van teksten van Thomas Merton en commentaar 

- Fragment 1 ‘Als je wilt weten wie ik ben’ 
- Muziek 
- Overweging door Marcel Elsenaar 
- Fragment 2 ‘Contemplatie, een antwoord op een roepen’ 
- Muziek 
- Fragment 3 ‘Verdeelde werelden omvatten’ 
- Overweging 

5. ‘Jij nabij’ (t. L. van Tongeren, m. E. van Merode) 

6. Mededelingen en collecte 

7. Muziek 

8. Tafel met ‘Als een feest’ (t. J. Meijer, m. A. van Baest) 

9. Voorbeden verzameld uit de gemeente 

10. ‘Hore mijn oor’ (t. J. Meijer, m. T. Lowenthal – Blauw 52) 

11. Slotgebed en zegen 

12. ‘Waar vriendschap is’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 
 
 

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

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

 
 
Dominicuskoor-dubbel kwintet olv Arjan van Baest, Orgel/piano: Evert van Merode 
Collecte zondag 09/08/2020: € 1363,25 (incl. € 585,- via Givt) 
 



AGENDA 

- Zondag 23 augustus: Zomerdienst – Arita Baaijens - Reisverslagen. Overweging door 
Mirjam Wolthuis. 
We lezen fragmenten uit de reisverslagen die eerder pelgrimages zijn, van de 
Nederlandse ontdekkingsreiziger Arita Baaijens. Zij moet er steeds weer op uit. De 
woestijn in, de Himalaya rond of in Nederland om al doende te ontdekken dat de 
wereld ook met andere ogen bekeken kan worden. 

- Zondag 30 augustus: Openingszondag. 

 

- - - - - - - - - 
 

MEDEDELINGEN 
 

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

- Over de collecte – digitaal of contant 

Geeft u via Givt? Voltooit 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: 

In de kerk kunt u ook contant geven – u kunt uw gift 
kwijt in de Rode Zuil bij de ingang. 

- 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!  
N.B: Zondag 23 augustus is de kerk gesloten ivm verhuur. 
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 

 

- Vanmiddag 14.00 u concert LA NOTTE 

Het vocaal mannenkwartet LA NOTTE, opgericht in 1989, is begonnen met 19e 
eeuws romantisch repertoire, waarin vaak de nacht, ‘La Notte’, figureert 
(Schubert, Mendelssohn), maar ging zich spoedig ook richten op muziek uit de 
Renaissance (Des Prez, Monteverdi, Dowland etc) en op het welluidende, 
lichtvoetige en soms ondeugende genre van muziek uit de twintiger en dertiger 
jaren van de 20e eeuw (zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door groepen als de 
Comedian Harmonists uit Duitsland en de Revellers uit de Verenigde Staten). 
La Notte treedt op met een gevarieerd programma, waarin het paradijs en de 
liefde een grote rol spelen 

- Mensenbieb, 30 augustus 

Zin in een avontuur? In ontmoetingen met ‘echte’ mensen? Op 30 augustus 
organiseren we van 14.00 tot 16.00 uur nog een coronaproof editie van de 
Mensenbieb in de Dominicuskerk. Als deelnemer kun je in verschillende rondes 
mensen ontmoeten met een bijzonder levensverhaal, de ‘levende boeken’. We 
hebben 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? 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’. 

 

-Vrijdagmiddag openstelling 

Op vrijdagmiddag is de kerk geopend en wel van 13.30 tot 15.00 uur. Wie wil 
kan even binnenlopen om tot rust te komen in de stilte, een kaarsje aan te 
steken, wat muziek te luisteren, of een gesprekje aan te knopen, bijvoorbeeld 
met een van de pastores. Komende vrijdag is Marleen Wijdeveld, lid van de 
wgPastoraat, aanwezig. 

 

- 22 aug Sporenburgconcert thuis meebeleven 

Zaterdag 22 augustus, vanaf 20.30, uur vindt het Achttiende Sporenburgconcert 
plaats vanuit de Dominicus. Herman Rouw, piano, speelt werken van Bach, 
Beethoven, Chopin en Tsoupaki. Iedereen is van harte uitgenodigd mee te 
kijken en te luisteren via livestream. 
De link is: https://youtu.be/0fXz9OVzwIQ 
U kunt het Sporenburgconcert steunen met een donatie op: 
NL51INGB0004931358 t.n.v. H.B.J. Rouw o.v.v. concert. 

 


