
 Dominicus     3e Advent, zondag 13 dec 2020 
+Amsterdam+ 
 

‘J O U W   L A N D   I S   M I J N   L A N D 
 

Serie ‘Op weg naar een nieuwe geboorte’ 
 

 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Neerdalen als dauw’ (t. H. Oosterhuis, m. m. T. Löwenthal – Groen 57) 

2. Welkom en gebed door Janneke Stegeman 

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

4. Lezing 1: Ruth 2 

5. ‘Lied van Ruth’ (S. Bos, gezongen door Petra Meijerhof) 

6. Lezing 2: Ruth 4 

7. Muziek 

8. Overweging door Germain Creyghton 

9. ‘Gij die niemand naar de ogen ziet’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 214) 

10. Mededelingen & collecte 

11. Dienst van de tafel 

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

13. Zegen 

14. ‘Hoe ver te gaan’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 15) 

 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 
 

 

Dominicuskwintet, dirigent: Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode 
Collecte zondag 06/12/020: € 1202,50 ( waarvan € 803,50 - via Givt) 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

 
- Zondag 20 december 4e Advent: ‘Op weg naar Kerstmis: Het Magnificat’ 

Overweging door Henk Hillenaar 
- Donderdag 24 december, 20.00u Kerstavond: ‘Plaats in de herberg’. 

Overweging door Juut Meijer 
- Zondag 27 december ‘Oud 2020, Nieuw 2021’. Door Eva Martens en Mirjam 

Wolthuis 
 



- ‘Lied van Ruth’ (t. S. Bos) 
 
Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
 
Jy het gese gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy s n deel van my 
Wat doen ek sonder jou 
 
En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag n lang reis 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 

 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 
 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 
 
En wanneer die donker kom 

En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 

 

- - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 

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

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

 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2020-12-13/
https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/


- 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. Hadden we iets gedaan, 
dan stevenden we af op een tekort van € 40.000 Gelukkig hebben velen al 
gereageerd met een bijdrage zodat het verwachte tekort inmiddels voor bijna de 
helft is weggewerkt -we zijn op de goede weg!. 
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/ 
 

- 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 – DOET U MEE? 
Met pijn in ons hart hebben de coördinatoren moeten besluiten dat het Open 
Huis van 2020 niet kan doorgaan. Wel zullen we ’s middags op 1e kerstdag op 
kleine schaal iets doen voor dak- of thuislozen: we  zullen koffie/thee en brood, 
en een tasje met praktische zaken voor deze mensen uitdelen. 
I.v.m. Coronaregels willen we dit alleen voor deze mensen doen die dit het 
meest nodig hebben. 
Wilt u iets 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/financiele-actie-geef-voor-nu-en-voor-de-toekomst/
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/


- VRAGEN OVER KERKTIJD EN ZONDAGDIENSTEN  
- werkt Kerktijd nog wel, want ik krijg nooit meer een uitnodiging? 
- moet ik me nog aanmelden voor diensten? 
 
- Ja, Kerktijd.nl werkt nog steeds: u kunt bij een dienst aanwezig zijn als u via 
Kerktijd.nl voor onze dienst wordt uitgenodigd. Maar vanaf begin oktober 
nodigen we maar 20 a 25 mensen per dienst uit en hebt u 24 uur om op die 
uitnodiging in te gaan (tenzij de dienst eerder vol zit, dan kan het gebeuren, 
zeker als u laat in de week uw uitnodiging heeft gekregen, dat Rienk de dienst 
eerder sluit). Helaas moet u tegenwoordig lang op een uitnodiging wachten - 
kan in dit tempo tot half februari duren voor iedereen aan de beurt is geweest! 

- Inderdaad – u kunt alleen bij de diensten aanwezig zijn als u bent aangemeld, 
en daarvoor moet u zich bij Kerktijd.nl hebben geregistreerd. Hebt u geen 
internet of mail? Kunt u niet met Kerktijd overweg? Kent u anderen die internet 
problematisch vinden? Rienk Theisens kan u en hen helpen –neemt u aub 
contact via het secretariaat! 

- KERSTAVOND 
Wat kerst betreft, we verkopen geen kerstkaarten dit jaar. Er zal 1 
kerstavonddienst op 24 december om 20.00 zijn, waar 30 bezoekers bij 
aanwezig mogen zijn. 
We zullen de dienst zo mooi en goed mogelijk uitzenden zodat zoveel mogelijk 
mensen thuis kunnen meekijken en meevieren. 

- OVER DIENSTEN VOLGEN VIA INTERNET. 
Wij zijn overgestapt op een nieuw systeem, met twee vaste camera’s. De audio-
visuele groep is druk bezig alle techniek die hierbij komt kijken in de vingers te 
krijgen - maar het is mogelijk dat er wel eens iets misgaat. U kunt er op rekenen 
dat wij daar dan achter de schermen direct mee bezig zijn en proberen het zo 
snel mogelijk op te lossen. Wij vragen u in dat geval geduld en begrip. 
Feedback is welkom! 

- PASTORES-VLOG 
Waren de pastores eerst begonnen met een podcast, nu is er een vlog – u vindt 
deze op de pagina: 
https://dominicusamsterdam.nl/podcastsvlogs/ 

  



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. 

In het kort: 

- Blijf thuis bij klachten 
- Hou anderhalve meter afstand 
- Bij binnenkomst in de kerk: hou de looprichting in de gaten  
- 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 

file:///C:/Users/Frederik%20Lobbrecht/Google%20Drive/LT%20Dominicus/Jaarrooster%20LT%202020-2021/2e%20Serie%20Zonde/11-22/www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/
http://www.dominicusamsterdam.nl/

