
 Dominicus           zondag 22 nov 2020 
+Amsterdam+ 
 

‘V A N W E G E   O N Z E   Z O N D E N 

W E R D   H I J   G E B R O K E N’ 
 

Serie   Zonde 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Jou gezocht bij dag’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 37) 

2. Welkom door Juut Meijer 

3. Gebed met Klein Kyrie (t. A. van Tongeren, m. A. van Baest) 

4. Overweging door Erik Borgman, deel 1 

Lezing Jesaja 53: 1-5 

5. ‘Niet als een storm als een vloed’, 1,2,3,6,7 (t. H. Oosterhuis, m B. Huijbers - 26) 

6. Overweging door Erik Borgman, deel 2 

Lezing: Openbaring 7: 9-17 

7. ‘Gij machtige in eeuwigheid’ (t. E. Borgman, m. T. Löwenthal - Blauw 11) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Dienst van de tafel: 
- voorbeden en inleidend gebed 
- ‘Gij die niemand naar de ogen ziet’ (t. H. Oosterhuis, m. A. v. Baest) 

- gedachtenisgebed van Jezus’ gave in brood en wijn 

10. muziek 

11. Zegen 

12. ‘Een schoot van ontferming’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 67) 

 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 
 

 

Kwintet uit de Dominicuscantorij, dirigent: Herman Rouw, piano/orgel: Evert van Merode 
Collecte zondag 15/11/020: € 2.635,50 (incl. € 1.482,- via Givt). 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 29 november: 1e Advent ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’. 
Overweging door Colet van der Ven 
(NB: viering met wierook – als u dat in huis haalt kunt u thuis meedoen) 

- Zondag 6 dec: 2e Advent. Overweging door Arjan Broers 
  



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. 

- EXTRA COLLECTE TEAM ED 

TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor mensen die iets ingrijpends 
hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een of combinatie van verslaving, 

dakloosheid, trauma, schulden, etc. Zij zijn hersteld, en zetten nu hun ervaring 

in om lotgenoten te steunen.. 

Het werken en leren bij TEAM ED is een manier om een nare ervaring om te 

zetten in iets positiefs, je verder te ontwikkelen, tot je recht te komen en een 

maatschappelijke positie in te nemen. Voor sommigen is het een opstap naar 

betaald werk. Wij willen graag ervaringsdeskundigen die al bij ons werken 

opleiden tot trainer. Zodat zij op hun beurt zelfverzekerd aspirant 

ervaringsdeskundigen kunnen trainen. Hier willen we de opbrengst van de 

collecte voor gebruiken. 

Alvast erg bedankt voor de bijdrage! 

- FINANCIËLE ACTIE: GEEF VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST 
Corona doet de Dominicus financieel zeker geen goed. Als we niets doen 
stevenen we dit jaar af op een tekort van € 40.000. Wij vragen uw steun – helpt 
u? U vindt de informatie en onze actie via: 
dominicusamsterdam.nl/financiele-actie-geef-voor-nu-en-voor-de-toekomst/ 

- DOMINICUSKRANT 
Het novembernummer van de Dominicuskrant is uit. Zie de informatie over het 
bestellen van de krant via:  
dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/ 

-VACATURE BR 
Per 1 januari is er een vacature bij de Beleidsraad 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. 
U vindt de oproep en informatie via: 
dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-
2021/ 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-11-22/
https://dominicusamsterdam.nl/financiele-actie-geef-voor-nu-en-voor-de-toekomst/
https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/
http://www.dominicusamsterdam.nl/vacature-br/
http://www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2021/
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- DECEMBEROPENSTELLING DOMINICUS: VRIJDAG & ZONDAG 
Gedurende de adventstijd zal de kerk open zijn voor bezoek op de 
vrijdagmiddagen 27/11, 4/12, 11/12 en 18/12 van 13.00-15:00 en op de 
zondagmiddagen 6/12, 13/12 en 27/12 na de dienst tot in de namiddag 16:00. 
Voor meer informatie zie onze agenda via: 
dominicusamsterdam.nl/evenementen/ 

CORONA-MAATREGELEN & KERKBEZOEK 

We dragen in de Dominicus mondkapjes en zijn 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 
En 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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