
 Dominicus          zondag 25 okt 2020 
+Amsterdam+ 

W A S S E N D    W A T E R 
 

Serie   Zonde 

ORDE VAN DIENST  
 

1. ‘Kom, adem ons open’ (t. S. Prins, m. T. Löwenthal - Blauw 5)  

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Moge mij schoonwassen’ ( t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

4. lezing Parashat Noach, Genesis 6: 1-22 

5. muziek 

6.lezing Haftarah Jes. 54: 1-10 

7. ‘Aarde, deze’ ( t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

8. Overweging door Alex de Jong 

9. muziek 

10. Mededelingen en collecte  

11. Tafel 

12. Voorbeden met ‘Gij die ons in dit leven hebt geroepen’ (244) 

13. Zegen 

14. ’Van grond en vuur’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 43) 

 

NB zang in de kerk alléén door de Dominicuscantorij 

 

 
Vandaag zingt voor de eerste keer de Dominicuscantorij, een gemêleerd ensemble van 
acht zangers dat is samengesteld na een intensieve auditie. De cantorij zingt op de 
vierde zondag van de maand. Voorlopig met vijf zangers, maar vandaag, omdat het de 
eerste keer is, op volle sterkte. 
 
Dominicuscantorij olv Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode. 
Collecte zondag 18/10/020: € 1080.50 (incl. € 673,- via Givt). 

 

- - - - - - - - 

  



AGENDA 

- Zondag 1 november: Allerzielen. Overweging door Juut Meijer 
 

- Zondag 8 november: Verlos ons van onze schuld. Overweging door Amma 
Asante. Wie in de schuldsanering belandt, moet drie jaar op een houtje 
bijten. De regels zijn zo streng, dat maar heel weinig mensen erin slagen 
zich te verlossen van hun schuld. Zou het niet bevrijdend zijn als we anders 
leren kijken naar schulden en armoede? 

 
- - - - - - - - 

 

MEDEDELINGEN 

- Er is een Zoom-bijeenkomst na de dienst: zie daarvoor de link op de website (op de 
luisterpagina, of zie de Agenda). 

- 1 NOV: ALLERZIELEN – NAMEN VOOR HET KLEED 

Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam 
in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. Van wie misschien 
het graf geruimd is, van wie de as verstrooid is, of van wie we niet eens weten waar ze 
zijn gestorven. Het kleed zal bij Allerzielen op het podium hangen. Onderaan in het 
donkerblauw staat de zin: ’Ooit zal ik staan in ‘licht’. Als iedereen de naam van de 
betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje 
stof en u die naar het secretariaat stuurt zullen we zorg dragen voor het netjes 
opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Kunt u niet 
borduren, kent u niemand die dat voor u kan doen, neem dan contact op met het 
secretariaat. 
Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter. 

- 1 NOV: ALLERZIELEN – NAMEN OPDRAGEN 

Meestal is het mogelijk tijdens de dienst van Allerzielen de namen van dierbaren op te 
dragen door die op een briefje te schrijven en in een mand op het podium achter te laten. 
Dit jaar kunt u deze namen ook mailen- dan zorgen wij dat ze in de mand terecht komen. 
Mailt u die naar ‘secretariaat@dominicusamsterdam.nl’ ovv ‘opdragen naam’. 

- 1 NOV ALLERZIELEN - KERK OPEN 

Voor de dienst van 1 nov zullen wij vooral nabestaanden uitnodigen, maar de kerk zal tot 
15.00 open zijn zodat u langs kunt komen om een kaars aan te steken en uw dierbaren 

te gedenken. 

- 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. 

 

 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-10-25/


- DOMINICUSKRANT 

U kunt de oktobereditie van de Dominicuskrant thuisgestuurd krijgen – op papier (€ 5,50 
incl porto) of digitaal (€ 2,50) Maak het bedrag over op NL12 TRIO 0788 8224 46 ten 
name van Dominicuskerk Amsterdam – en mail uw gegevens naar de redactie via: 

dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl 

- 26 OKT HERDENKING SCHIPHOLBRAND 

Op maandag 26 okt zal de Schipholbrand van 15 jaar geleden worden herdacht, 19.00 u, 
Breguetlaan 67, Oude Meer. Informatie: www.vluchtelingenhaarlemmermeer.nl, of onze 
website. 

- VRIJDAGMIDDAGOPENSTELLING STOPT 

Vanwege de strengere coronamaatregelen is er geen vrijdagmiddagopenstelling meer. 

 

  

mailto:dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
http://www.vluchtelingenhaarlemmermeer.nl/


 

 

CORONA-MAATREGELEN & KERKBEZOEK 

Vanwege de strengere maatregelen dragen we in de Dominicus mondkapjes. 
En ook zijn we met max 30 bezoekers in de kerk bijeen. In het kort: 
 

- Blijf thuis bij klachten 
- Hou anderhalve meter afstand 
- Bij binnenkomst in de kerk: hou de looprichting in de gaten en ga zsm 
zitten op een plek 
- Draag een mondkapje als u loopt of staat – als u zit kan deze af. 
- Geef elkaar de ruimte ook na afloop van de viering en ga rustig naar 
buiten 

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 
 
Water 
We raden u aan om zelf een flesje water mee te nemen. 

Jassen/dassen ivm tocht 

We ventileren de kerk zoveel mogelijk, dat kan een koude tocht geven – 
voor de zekerheid kan het raadzaam zijn jassen en dassen tijdens de dienst 
aan of bij de hand te houden. 

 

 

 

- - - - - - - - 
 

 

 

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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