
 Dominicus          zondag 20 sept 2020 
+Amsterdam+ 
 

 

M O E D   E N   V E R T R O U W 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 Eva Martens 

3. Gezongen lezing: ‘En ik hoorde’ (t. S. Prins, m. T. Jansen - Blauw 12) 

4. Overweging door Godian Ejiogu 

5. ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 60) 

6. Mededelingen en collecte 

7. Tafel met: ‘Onze vader verborgen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Blauw 49) 

8. Voorbeden met ‘Dona la pace’ (Taizé) 

9. Zegen 

10. ‘Komen ooit voeten’ (t. H. Oosterhuis, m. Stralsünd 1614 - Groen 1) 

 
 
 
 

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 13/09/2020: € 1067,50 (incl. € 588,50 via Givt) 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

 
 



 
 

- - - - - - - - 

 

AGENDA 

- 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. 

- Zondag 04 oktober: Zonde. Overweging door Colet van der Ven. 

 

- - - - - - - - 

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/ 

 

- 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. 

 

- EXTRA COLLECTE STICHTING MIGRANT MOEDER EN KIND 
De stichting Migrant moeder en kind wil hulp bieden aan migranten die in 
psychische nood verkeren en probeert de groep in beeld te krijgen en met hen 
in gesprek te gaan. Daarbij maken we gebruik van bestaande groepen in o.a. 
Amsterdam en Rotterdam Veel werk is tot nu toe onbetaald gedaan en de 
problematiek vraagt om een bredere aanpak. Godian Ejiogu is heel actief en 
verzet bergen werk, maar hij kan dit ook niet alleen blijven doen. Middels de 
collecte vragen we een bijdrage om de noodzakelijke werkzaamheden nu uit te 
voeren. Alle beetjes helpen ! Info: https://srmmk.org 
Stichting Migrant Moeder en Kind IBAN NL 35 INGB 0007666464 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-09-20/
http://www.dominicusamsterdam.nl/een-leven-met-loyola-en-freud/
https://srmmk.org/


 
 
- STEUN DE WERELDWINKEL 
Aangezien de verkoop aan de wereldwinkeltafel voorlopig niet mogelijk is, willen 
wij door het aanbieden van voordelige pakketjes toch wat aan onze voorraad en 
opbrengst doen. U kunt een verrassingspakketje bestellen door € 10,- te storten 
op NL73 INGB 0000 0307 16 - ‘3e Wereldwinkel Dominicuskerk Amsterdam’. 
De daarop volgende zondag staat het pakketje (met naam) voor U klaar op de 
wereldwinkeltafel. De inhoud bestaat uit 4 verschillende artikelen (o.a. koffie), 
waarvan de verkoopprijs boven de 10 euro ligt. 
 
- OPROEP AMNESTYGROEP VREDESWEEK 
In het kader van de Vredesweek, van 19 t/m 27 september, wil de werkgroep 
Amnesty International aandacht vragen voor alle gewetensgevangenen 
wereldwijd. Nu er in de kerk maar zeer beperkt  activiteiten kunnen plaatsvinden 
willen we verwijzen naar de website van Amnesty International met de oproep 
"Kom in actie", waarbij gewetensgevangenen digitaal gesteund kunnen worden. 
Zie : WWW.AMNESTY.NL/KOM-IN-ACTIE 
Namens de werkgoep: 
Dieneke van de Berg, Willy Sepers en Annemarie Rip 
 
- LAATSTE KANS - BLOEMBOLLEN BIJENENMENGSEL 
U kunt vandaag nog bloembollen bestellen. Zie het bericht op de website via:  
www.dominicusamsterdam.nl/biologische-bloembollen-bestellen/ 
 
 
- TEGENTIJ – HUIS VAN VERBEELDING 

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 

 

  

http://www.amnesty.nl/kom-in-actie
http://www.dominicusamsterdam.nl/biologische-bloembollen-bestellen/
http://www.tegentij.nl/


 

 

 

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 

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 

http://www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/

