
 Dominicus          zondag 15 nov 2020 
+Amsterdam+ 

’G E E F   A A N   C A E S A R 

W A T   V A N   C  A E S A R   I S’ 
 

Serie   Zonde 

ORDE VAN DIENST  
 
 

1. ‘Woord dat ruimte schept’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

2. Welkom door Henk Hillenaar 

3. ‘Eerste stem’ (t. J. Delver naar H. von Bingen, m. T. Löwenthal - Blauw 31) 

4. Lezing Mt 22: 15-22 

5. Muziek 

6. Overweging door Janneke Stegeman 

7. ‘Gij die niemand naar de ogen ziet’ (t. H. Oosterhuis, m. A. v. Baest) 

8. Mededelingen/collecte 

9. Tafel met ‘Onze Vader in het verborgene’ (t. H. Oosterhuis, m. Löwenthal - Groen 35) 

10. Voorbeden en zegen 

11. ‘Te doen gerechtigheid’ (t. H. Oosterhuis, m. ‘Gelukkig is het land’ Groen 92) 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 

 
Zang: Petra Meijerhof en Arjan van Baest, piano/orgel: Herman Rouw. 
Collecte zondag 8/11/020: € 981,50 (incl. € 572,- via Givt). 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

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

 

- Zondag 29 november: 1e Advent. 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. 

- 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 

-VACATURE BR 

Per 1 januari is er een vacature bij de BR waarvoor de BR op zoek is naar 
enthousiaste mensen. Zie: www.dominicusamsterdam.nl/vacature-br/ 

 

- AANMELDING PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE 

Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus 
kunnen voor 2021 nieuwe aanvragen worden aangemeld. 

De opbrengst van de collectes, zowel voor projecten in binnen- als buitenland, 
dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de zwaksten in de 
samenleving. Een project heeft een collectieve bestemming en is dus geen 
ondersteuning van één of enkele individuele mensen. De projecten zijn 
kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies, waarbij onze 
voorkeur uitgaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in 
zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar 
geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een 
aanvraag indienen. 

De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het 
project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd. Bij voorkeur per email:  
collectencommissie@dominicusamsterdam.nl of anders per post naar het 
secretariaat van de Dominicus t.a.v. Collectencommissie. 
(liever bellen? contactgegevens via het secretariaat!) 

Aanvragen dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd. 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-11-15/
mailto:dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl
http://www.dominicusamsterdam.nl/vacature-br/
mailto:collectencommissie@dominicusamsterdam.nl


- FINANCIËLE ACTIE: GEEF VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST 

Door Corona is de wereld veranderd. We moeten ons houden aan strenge 
richtlijnen van de overheid. Dit brengt persoonlijk ongemak en voor sommigen 
ook leed met zich mee. Gelukkig kunnen we als gemeente elkaar hierin steunen 
en opvangen. Als kerk zijn we zeker niet het zwaarst getroffen. We hoeven 
onze deuren niet helemaal te sluiten, zoals de horeca. En onze vieringen zijn 
ook online, tegenwoordig met beeld, mee te beleven. 

Maar Corona doet de Dominicus financieel zeker geen goed. De inkomsten uit 
collectes zijn redelijk op peil gebleven, daarvoor heel veel dank! Maar ondanks 
alle inspanningen van onze beheerder/verhuurder Jan Pieter de Jong zijn de 
inkomsten uit de verhuur gekelderd. Deze tweede golf maakt de verliezen 
groter. We stevenen dit jaar af op een tekort van € 40.000. 

Dit, terwijl we graag nieuwe apparatuur willen aanschaffen voor het 
optimaliseren van de videostream van onze vieringen. Dat kost een kleine 
€8.000,-. Wat zou het fijn zijn als we dit voor Kerst nog kunnen realiseren! 

Veel van de gebruikelijke kosten, zoals voor het onderhoud, gaan gewoon door. 
En als alles weer normaal is, willen we ook graag weer nieuwe activiteiten 
kunnen ontwikkelen om te kunnen blijven verbinden en verdiepen. Helpt u 
mee? 

Dat kan op de volgende manieren: 

1. Via een vaste bijdrage of het verhogen van uw vaste bijdrage – vraag svp per 
mail of telefonisch het hiervoor bestemde formulier op. 
2. Via een gift, - zeer welkom op onderstaande rekeningno’s of via Givt. 
3. Door de Dominicus op te nemen in uw testament - we informeren u er graag 
over.  

Voor meer informatie en het formulier vaste bijdrage kunt u terecht bij Theo van 
Kamp (contactgegevens via het secretariaat) 
Uw financiële steun waarderen we enorm! Dank daarvoor! 

 

- DECEMBEROPENSTELLING DOMINICUS 

Op alle zondagmiddagen van december, met uitzondering van 20 december in 
verband met een verhuur-activiteit, is de Dominicuskerk na de viering tot 15.30 
open voor het branden van een kaarsje, een ontmoeting, een gesprek, een 
moment van rust met een bekertje koffie of thee en/of zomaar even ervan 
genieten om weer in onze mooie kerk te zijn. U bent van harte welkom en u 
hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Wel geldt voorlopig nog een 
maximum van 30 mensen binnen, het kan dus zijn dat u heel even moet 
wachten tot u naar binnen kan. We zien u graag op 6, 13 of 27 december.  

Hartelijke groet van de coördinatoren: Emile Linssen, Geert-Jan Meijerhof en 
Mirjam Nieboer  

 



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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