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V R I E N D E L I J K H E I D - W E G   V A N   V R E D E 
 

Serie Een gebroken wereld heel maken 

 

 

 

ORDE VAN DIENST  
 

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

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 236) 

4. Lezing Jeremia 29:4-14 

Muziek 

Lezing Jonathan Sacks Een gebroken wereld heel maken 

5. ‘Van liefde die overvloeit’ (t. J. Delver naar H. von Bingen, m. T. Jansen – Blauw 29) 

6. Overweging door Juut Meijer 

7. ‘Om warmte’ (t. H. Oosterhuis, m. H. Rouw) 

8. Mededeling en collecte 

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

10. Voorbeden en Gezongen zegen ‘Jij Levende’ (t. G. Swuste, m. T. Jansen) 

11. ‘Wonen overal’ (t. H. Oosterhuis, m. E. van Merode) 

 
 
 

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

 

 
 
Dominicuskoor-dubbel sextet olv: Arjan van Baest, Orgel/piano: Evert van Merode 
Collecte zondag 6/09/2020: € 1308,25- (incl. € 898,25 via Givt) 

- - - - - - - - 

 
 
 



 
 
 
 

AGENDA 

- Zondag 20 september: Darchee sjalom -Moed en vertrouwen. Overweging door Godian 
Ejiogu.  
Door de gebrokenheid en crisis heen kunnen we speuren naar de nieuwe wereld die in 
de bijbel voortdurend beloofd wordt. Maar hoe moeilijk is het om te leven in het nog-niet, 
en met de twijfel of het wel de goede kant op zal gaan. Kunnen we moed houden om 
geloof te houden en daarnaar te handelen? Wat geeft vertrouwen? 

- Zondag 27 september: Bar Mitsva -12-jarigen viering. Overweging door Michaël van 

der Meer 

In deze dienst komen jongeren uit onze gemeenschap aan het woord die misschien wel 

de meest ingrijpende stap zetten in hun schoolloopbaan, namelijk die van lagere school 

naar middelbare school. We horen verhalen over een zanger die zijn lief uit het dodenrijk 

wil loszingen, maar blijft staren op wat vroeger was. Ook horen we van een enthousiaste 

volger die door het ijs zakt omdat hij gaat twijfelen aan wat geloof met mensen kan doen. 

 

 

 

 - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

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


- 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. 

 
 
- ACTIE SOLIDARITEITSFONDS 
September is de tijd dat ook Dominicusgangers zich inschrijven voor cursussen 
of bijeenkomsten waar ze nieuwe kennis en ervaringen kunnen opdoen. Heeft u  
ondersteuning nodig bij de kosten van de cursus of bij de reiskosten dan kunt u 
die aanvragen bij het Solidariteitsfonds. Dat kan tot 15 september en 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 DOMINICUSKRANT KOPIJ VOOR 15 SEPT 
De Dominicuskrant verschijnt 4 oktober weer op papier. De deadline voor kopij 

is 15 september – u heeft nog 48 uur! Uw bijdragen zijn welkom via: 

Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl 

 
- OPROEP TVAN DE TAALGROEP: FIETS GEVRAAGD 
Een van onze cursisten wil naar de Nederlandse les komen maar heeft geen 
geld voor vervoer. Zij wil graag op de fiets komen maar is niet bezit van een 
rijwiel. Heeft u nog een damesfiets staan en wilt u deze beschikbaar stellen, belt 
u dan met Olga Wagenaar (06 20364158), of mail: owagenaar39@gmail.com. 
Onze cursiste zal er ongetwijfeld heel blij mee zijn ! 
 

- TEGENTIJ – HUIS VAN VERBEELDING 
Aan de Zuidas wordt gewerkt aan een nieuw ‘’Huis van Verbeelding’’ in 
Amsterdam. Onder de naam ‘’Tegentij’’, zoeken vrijzinnige denkers, theologen, 
voorgangers elkaar op om een nieuw platform voor tegendraadse zingeving te 
beginnen met aanbod van zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s, 
gespiegeld aan ‘’het grote verhaal’’. De Ekklesia, de Dominicus en docenten 
van elders zetten hun schouders onder dit aanbod van lezingen, interviews, 
theologie, filosofie, literatuur, poëzie en film. Het aanbod is bedoeld voor een 
breed publiek, gelovig of minder gelovig. Leest u meer via: www.tegentij.nl 
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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 registreren bij Kerktijd.nl, 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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