
Dominicus           zondag 6 sept 2020 
+Amsterdam+ 
 

 

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D   N E M E N 
 

Serie Een gebroken wereld heel maken 

 

 

 
 

ORDE VAN DIENST  
 

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

2. Welkom door Colet van der Ven 

3. ‘Psalm 24 vrij - Van God is de aarde’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

4. Lezing Genesis 18:16-33 

5. muziek 

6. Lezing Naar psalm 19 van Lloyd Haft 

7. Overweging door Marcel Elsenaar  

8. ‘Een stem in mijn hart’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 65) 

9. Mededelingen en collecte 

10. Muziek 

11. Tafel ‘Niemand heeft u ooit gezien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen- Groen 80) 

12. Voorbeden 

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

14. Slotgebed & Zegen 

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

 

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

 

Dominicuskoor-dubbel kwintet olv: Evert van Merode, Orgel/piano: Herman Rouw 
Collecte zondag 30/08/2020: € 1244,- (incl. € 739,- via Givt) 

 

  



AGENDA 

- 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 is om met verschillen samen te leven. Waar 
heeft vriendelijkheid een plek in de wereld van gebrokenheid van deze crisis 

- Zondag 20 september: Darchee sjalom -Moed en vertrouwen. Overweging door Godian 
Ejiogu 

 

 
 - - - - - - - - 

 

 

 

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 : 
www.dominicusamsterdam.nl/een-leven-met-loyola-en-freud/ 

 

 

-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. 

 

 

- 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. 

 
 
 

http://www.dominicusamsterdam.nl/een-leven-met-loyola-en-freud/


 
 
- 8 SEPT STILTEWANDELING 
Informatie en aanmelden via Margriet Goddijn (zie de agenda op de website). 
 
 
 
- 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. 
Dat kunt u doen door een mail te sturen naar: 
solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl 
 
 
 
- BLOEMBOLLEN BIJENENMENGSEL 
U kunt weer bloembollen bestellen. Zie het bericht in de laatste nieuwsbrief of 
op de website via:  
www.dominicusamsterdam.nl/biologische-bloembollen-bestellen/ 
 
 
 
- OPROEP WOONRUIMTE IVM SCHEIDING 
Moeder met zoon van 10 jaar zoeken tijdelijke woonruimte ivm echtscheiding, 
Amsterdam of omgeving, vanwege school. Gehoopt wordt op een plek voor een 
periode van een half jaar (mogelijk langer). Als jij, als u, iets weet, bel me dan? 
Dieneke van den Berg, (contact via het secretariaat) 

 

  

https://dominicusamsterdam.nl/events/wandelen-in-stilte-26/
mailto:solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
http://www.dominicusamsterdam.nl/biologische-bloembollen-bestellen/


 

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: 

www.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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