
 Dominicus          zondag 8 nov 2020 
+Amsterdam+ 
 
 

’S T A   O P   E N   G A   N A A R   D E   K O N I N G’ 
 

Serie   Zonde 

 

ORDE VAN DIENST  
 
 

1. ‘Altijd aanwezige’ (t. S. Huisman, m. T. Löwenthal - Blauw 53) 

2 Welkom door Eva Martens 

3. ‘Ik sla mijn ogen op - psalm 121’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 38) 

4 Lezing Ester 

5. muziek 

6. Overweging door Amma Asante 

7. ‘Sterven zal je ooit’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafel met ‘De disgenoten’ (t. I. Gerhardt, m. T. Lowenthal - Blauw 60) 

10. Voorbeden en zegen 

11. ‘Deze wereld omgekeerd’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers -184) 

 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 

 
Dominicuskoor olv Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode. 
Collecte zondag 1/11/020: € 1334.69 (incl. € 797,- via Givt). 
 
Amma Asante is politicologe, zat in de gemeenteraad van Amsterdam en in de Tweede 
Kamer voor de PvdA, en is nu voorzitter van de landelijke cliëntenraad. Ze werd geboren 
in Ghana en kwam als kind naar Nederland. 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 15 november: Leven in de juiste maat. Overweging door Janneke 
Stegeman 

 
 

- Zondag 22 november: Vanwege onze zonden werd hij gebroken. Overweging 
door Erik Borgman. 

 
- - - - - - - - 



 

MEDEDELINGEN 

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

- 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. 

- DOMINICUSKRANT 

Het novembernummer van de Dominicuskrant is uit. Kreeg u de oktobereditie 
thuisgestuurd dan kunt u deze editie ook thuisgestuurd krijgen door hetzelfde 
bedrag over te maken – uw adres hoeft u dan niet opnieuw door te geven. 
 
De editie op papier kost € 5,50, incl porto, u kunt ook een digitale editie 
ontvangen – die is € 2,50. Maak het bedrag over op NL12 TRIO 0788 8224 46 
ten name van Dominicuskerk Amsterdam en mail uw adresgegevens naar de 
redactie via: dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl 

 

-VERZWARING GEDEELTELIJKE LOCKDOWN 
 
Op 3 november besloot de overheid tot een tijdelijke verzwaring van de 
gedeeltelijke lock-down. In verband daarmee heeft de wgCorona besloten dat 
de activiteiten door de week in de Dominicus t/m 18 november opgeschort 
worden. We hopen dat we na de 18e weer door kunnen met de groepen! 
 
De kerkdiensten zullen wel gewoon doorgaan, met een maximum van 30 
personen. Wel met de kanttekening dat we u vragen altijd een goede afweging 
te maken of het voor u wijs en mogelijk is naar de kerk te komen. De overheid 
raadt reizen zo veel mogelijk af – met goede reden. 
We hebben er vertrouwen in dat u een goede keuze maakt. 
U vindt het bericht van de overheid via deze link. 

  

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-11-08/
mailto:dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown


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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