
- Actie Solidariteitsfonds 
September is de tijd dat ook Dominicusgangers zich inschrijven voor cursussen 
of bijeenkomsten waar ze nieuwe kennis en ervaringen kunnen opdoen. Of die 
dit jaar doorgaan is in veel gevallen onduidelijk en daarom voert het 
Solidariteitsfonds dit jaar niet de actie “Samen delen om nieuwe kennis op te 
doen”. Maar als deze maand blijkt dat een cursus of bijeenkomst toch doorgaat 
en Dominicusgangers zich willen inschrijven en ondersteuning nodig hebben bij 
de kosten van de cursus of bij de reiskosten dan kunnen ze ondersteuning 
aanvragen bij het Solidariteitsfonds. Verdere informatie hierover vindt u in OvD 
en de nieuwsbrief van volgende week, maar we kondigen het alvast aan. 

 

CORONA-MAATREGELEN & KERKBEZOEK 

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, over aanmelden, de protocollen, kortom 
alles wat u moet weten als u bij ons langs wil komen vindt u via: 

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

Geen koffie of thee na de dienst 
De coronawerkgroep heeft besloten voorlopig na de dienst geen koffie of 
thee meer te schenken. We hopen op uw begrip voor deze maatregel! 

Water 
We raden u ook aan om zelf voorlopig een flesje water mee te nemen – 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 30 aug 2020 
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M E N S   Z I J N 

I N   E E N   G E B R O K E N   W E R E L D 
 

Serie Een gebroken wereld heel maken 
 

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

1. ‘Midden in de tijd’ (t. J. Meijer, m. E. van Merode) 

2. Welkom door Marcel ELsenaar 

3. ‘Jij nabij’ (t. L. van Tongeren naar Augustinus, m. E. v. Merode) 

4. Lezing Genesis 3:1-10 

5. muziek 

6. Lezing uit Guus Kuijer: De Bijbel voor ongelovigen 

7. ‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - Groen 24) 

8. Overweging door Colet van der Ven 

9. ‘Psalm 1 vrij’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed 

12. ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 213) 

13. Voorbeden en zegen door Juut Meijer 

14. ‘En todo amar y servir’ (Taizé) 

 

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: Evert van Merode, Orgel/piano: Dennis Vallenduuk 
Collecte zondag 23/08/2020: € 1626,50 (incl. € 751,50 via Givt) – de helft hiervan komt 
ten goede aan de Stichting Onderwijs Oost-Afrika en wordt verdubbeld uit het legaat. 
 

 

 - - - - - - - - 

AGENDA 

 

- Zondag 06 september: Tsedaka -Verantwoordelijkheid nemen. Overweging door 
Marcel Elsenaar.  
Tegenover de grote bewegingen, de grote onrechtvaardigheden kunnen we ons klein 
en onmachtig gaan voelen. Het verhaal van Abraham laat iets zien van het verlangen 
dat de orde in de wereld rechtvaardig is. Van God is de wereld en die haar bewonen, 
dus wat is onze verantwoordelijkheid daarin? 
 

- Zondag 13 september: Darchee sjalom -Vriendelijkheid als weg van vrede. Overweging 
door Juut Meijer. 
Darchee sjalom betekent wegen van vrede. Het is een joodse wijsheid waarin 
vriendelijkheid de sleutel blijkt om in een ballingschap contact te maken en met 
verschillen samen te leven. Verschillen die zo vaak leiden tot vervreemding en de 
verbondenheid verhullen. Waar heeft vriendelijkheid een plek in de wereld van 
gebrokenheid van deze crisis? Welke vormen neemt zij aan? 
 

  

MEDEDELINGEN 
 

- 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/ 

 

-Vandaag laatste zomeropenstelling en mensenbieb 
Vandaag is de kerk de laatste zondagmiddag open voor publiek, van 13.00 tot 
16.30 uur. Naast de gewone zomeropenstelling is er ook een ‘Mensenbieb’ in 
een afgebakend deel van de kerkruimte. 

 

-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 – aanmelden vóór 1 september! 
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 
 

- 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. 


