
 

EXTRA BESTEMMING COLLECTE 

Tbv Stichting Onderwijs Oost-Afrika, informatie via: www.onderwijsoostafrika.nl 

 

CORONA-MAATREGELEN 

De belangrijkste regels voor het kerkbezoek nog eens op een rij, 
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 een plek 

- Geef elkaar de ruimte ook na afloop van de viering 

Alle zaken over onze maatregelen en wat dat voor u betekent vindt u via: 

dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/  

 

Geen koffie of thee na de dienst 

Met spijt in het hart hebben we 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! 

 

Water 
We raden u ook aan om zelf voorlopig een flesje water mee te nemen (zeker 
met de huidige warmte) – dit om te voorkomen dat ipv de koffie de tafel met 
water een plek is waar de anderhalve meter afstand moeilijk uitvoerbaar is. 

 
 
 
 
 

 - - - - - - - - 
 
 
 
 
 

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 23 aug 2020 
+Amsterdam+ 

 

R E I Z E N   M E T   A R I T A   B A A I J E N S 
 

Serie Zomerdiensten 
 

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

1. Prelude 

2. Welkom door Juut Meijer 

3. ‘Naar jou sta ik op in de morgen’ Ps 63 (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

4.  Inleiding 
Lezing deel 1 
Muziek 
Lezing deel 2 

5. ‘Altijd Aanwezige’ (t. S. Huisman, m. T. Löwenthal - Blauw 53) 

6. Reflectie door Mirjam Wolthuis 

7. ‘De wildernis zal bloeien’ (t. M. Nijhoff, m. T. Löwenthal - Blauw 61) 

8. Collecte en mededelingen  

9. Tafelviering en voorbeden met 
‘Roep onze namen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

10. Zegen 

11. ‘Dat ik aarde zou bewonen’ (t. H. Oosterhuis, m. H. Heuvelmans) 
 
 

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

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

 
Lezingen uit: Arita Baaijens: Zoektocht naar het paradijs. En: Paradijs in de polder 
Dominicuskoor-dubbel kwintet olv: Evert van Merode, Orgel/piano: Dennis Vallenduuk 
Collecte zondag 16/08/2020: € 804,45 (incl. € 472,95 via Givt) 
 



AGENDA 

- Zondag 30 augustus: Openingszondag. Mens zijn in een gebroken wereld. Overweging 
door Colet van der Ven 

- Zondag 07 september: Verantwoordelijkheid nemen tov iets groots. Overweging door 
Marcel Elsenaar. 

- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 

- Wilt u aanwezig zijn bij de kerkdiensten in de Dominicus? Dat gaat alleen als u 
zich heeft aangemeld - via: 
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 : 
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: 
dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

- Over de collecte – digitaal en 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.  
Vandaag echter, 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 

- 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’) 

 

- 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. 

- Oprichting Cantorij 

In speciale vieringen zoals Advent en Kerst werd vóór coronatijd al geregeld 
gezongen door een klein Dominicuskoortje, een cantorij. Koorleden werden 
daarvoor gevraagd, of meldden zich spontaan aan. Door de actuele uitdaging 
van zingen op anderhalve meter is het Dominicuskoor opgesplitst in drie 
koorgroepen, die vanaf september elk een opeenvolgende zondagviering 
verzorgen. Voor de vierde zondag van de maand is het plan om met een vaste 
cantorij van 8 zangers, twee uit elke stemgroep, te gaan werken. Voor 
deelname aan deze cantorij moet auditie worden gedaan – dat zal na 6 
september zijn.  

Naast leden van het Dominicuskoor kunnen ook zangers-van-buiten in de 
cantorij worden opgenomen. Het zou het mooiste zijn als zij tevens lid worden 
van het Dominicuskoor. Gemeenteleden met een goede stem en mensen uit 
hun netwerk worden van harte uitgenodigd om auditie te doen voor de cantorij.  

Belangstellenden kunnen zich tot 1 september aanmelden voor een auditie bij 
dirigent Arjan van Baest, e-mailadres info@arjanvanbaest.nl 

- Radioprogramma ‘Aangeraakt’ door Mirjam Wolthuis en Gerard Swüste 

Gerard Swuste en Mirjam Wolthuis verzorgen afwisselend iedere maand een 
radioprogramma via Radio Bloemendaal. Het programma heet ‘Aangeraakt’ en 
bestaat uit teksten van licht-bezinnende aard met boeiende muziek gelardeerd 
– het programma is te beluisteren via internet: 
www.radiobloemendaal.nl/terugluisteren 


