
 Dominicus     1e Advent, zondag 29 nov 2020 
+Amsterdam+ 
 

‘A L L E E N   D E   B E R G E N 

Z I J N   M I J N   V R I E N D E N’ 
 

Serie ‘Op weg naar een nieuwe geboorte’ 
 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Hoever is de nacht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 179) 

2. Welkom & gebed door Marcel Elsenaar 

3. Ontsteken 1e kaars met ’Schenk nieuw licht’ (t. F. Ploum, m. A.v. Baest) 

4. Lezing Exodus 3:7-14 

5. muziek 

6. Lezing Behrouz Boochani Alleen de bergen zijn mijn vrienden 

7. G.F. Händel ‘But who may abide the day of his coming’ (uit ‘Messiah’) 

8. Overweging door Colet van der Ven 

9. ‘Lied van Amos’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 51) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed 

12. Voorbeden rond ‘Kom adem ons open' (t. S. Prins, m. T. Löwenthal - Blauw 5) 

13. Zegen 

14. ‘Scheur toch de wolken weg en kom’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 
 

 

Dominicus-ad-hoc-ensemble, dirigent: Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode, 
solo David Cohen 
Collecte zondag 22/11/020: € 1714,50 (incl. € 1289.50 via Givt). De helft hiervan gaat 
naar Team ED 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 6 dec 2e Advent: ‘Moeten ook wij onderweg?’ Overweging door Arjan 
Broers (NB: viering met wierook - als u dat in huis haalt kunt u thuis 
meedoen) 

- Zondag 13 november 3e Advent: ‘Jouw land is mijn land’. Overweging door 
Germain Creyghton 
 



- ‘But who may abide the day of his coming’ - Aria (G.F. Händel ‘Messiah’) 
 
But who my abide the day of His 
coming? And who shall stand when 
He appeareth? For He is like a 
refiner's fire. 
 

Doch wie kan de dag van zijn 
komst verdragen, en wie zal 
bestaan, als Hij verschijnt? Want 
Hij zal zijn als het vuur van de 
smelter. 

 

- - - - - - - - 

 

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. 

 

- 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/ 

 

- SAMEN DELEN VOOR FIJNE FEESTDAGEN - SOLIDARITEITSFONDS 
De feestdagen liggen voor ons. Wij willen graag dat dit voor alle 
Dominicusgangers feestelijke dagen zijn, maar vanzelfsprekend is dat helaas 
niet. Financiële zorgen treffen ook Dominicusgangers. Met steun van iedereen 
die kan geven kunnen we die zorgen voor de feestdagen enigszins verlichten. 
Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende oproep aan alle 
Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. De actie duurt 
t/m 6/12, u kunt een beroep op het fonds doen tot 8 december. U vindt de 
informatie en onze actie op onze website via: 
dominicusamsterdam.nl/samen-delen-voor-fijne-feestdagen/ 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-11-29/
https://dominicusamsterdam.nl/financiele-actie-geef-voor-nu-en-voor-de-toekomst/
https://dominicusamsterdam.nl/samen-delen-voor-fijne-feestdagen/


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

 

- 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/ 

 

- 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 16:00. 
Voor meer informatie zie onze agenda via: 
dominicusamsterdam.nl/evenementen/ 

 

-25 DEC OPEN HUIS IN HET KLEIN 
Met pijn in ons hart hebben de coördinatoren moeten besluiten dat het Open 
Huis van 2020 niet kan doorgaan. We willen wel ’s middags op 1e kerstdag op 
kleine schaal iets doen voor dak- of thuislozen. In de vorm van uitdelen van 
koffie/thee en brood, en een tasje met praktische zaken voor deze mensen. 
I.v.m. Coronaregels willen we dit alleen voor deze mensen doen die dit het 
meest nodig hebben. 
Wilt u ook iets persoonlijks doen voor deze mensen? Schrijf dan een 
kerstkaartje met een persoonlijke boodschap, en stuur die naar de 
Dominicuskerk, Spuistraat 12A, 1012 TS Amsterdam – of geef hem daar af – 
dan zorgen we dat die in een tas terecht komt. 
U vindt meer informatie via:  
dominicusamsterdam.nl/wij-doen/open-huis/ 

  

https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/
http://www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2021/
http://www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2021/
https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/open-huis/


CORONA-MAATREGELEN & KERKBEZOEK 

We dragen in de Dominicus mondkapjes en zijn, sinds de verscherpte 
maatregelen van begin oktober, met max 30 bezoekers in de kerk bijeen. 
Voor diensten wordt u uitgenodigd via Kerktijd.nl (waarvoor u zich moet 
registreren bij Kerktijd). Er zijn elke dienst ca 25 uitnodigingen voor ca. 500 
gegadigden – het kan dus even duren voor u een uitnodiging krijgt. 

 

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 

 

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 
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