
 Dominicus            zondag 10 jan 2021 
+Amsterdam+ 
 

 

T H U I S K O M E N 
 

Serie ‘Op weg naar een nieuwe geboorte’ 
 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Dit is de plaats’ (t. J. Meijer, m. T. Löwenthal – Blauw 59) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. ‘Een levensliedje’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 156) 

4. Lezing: Ithaka van Kavafis 

5. Piano 

6. Overweging door Agnes Grond 

7. ‘Als God ons thuisbrengt - psalm 126’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 101) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed: ‘Niemand heeft u ooit gezien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 80) 

10. Voorbeden en zegen 

11. ‘Wonen overal’ (t. H. Oosterhuis, m. E. van Merode) 

 
NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 

 

 
Zang: Evert van Merode en Arjan van Baest (dirigent), piano/orgel: Henri Heuvelmans 
Collecte zondag 03/01/2021: € 969,- (waarvan € 666,50 via Givt) 
 

- - - - - - - - 

 

AGENDA 

 
- Zondag 17 januari: Roeping. Overweging door Colet van der Ven 
- Zondag 24 januari: Terugkeer. Overweging door Annewieke Vroom 
 

- - - - - - - - 

 
  



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. 

- GEZOCHT- TIJDELIJKE HUISVESTING GHANESE STUDENT 
Kwadwo, een Ghanese student aan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst in Den Haag zoekt tijdelijk huisvesting in februari, maart en april in 
Amsterdam e.o. In die maanden loopt hij stage in Amsterdam, hij heeft geen 
geld om de reiskosten te betalen. Kwadwo is zeer gemotiveerd en een heel 
goede student. Voor meer informatie of als u een kamer leeg heeft staan of een 
tip hebt, graag een mailtje naar maritanijenhuis@planet.nl of een sms-je/appje 
naar: 06 29623626.Hartelijk dank! 
Marita Nijenhuis 

- NIEUWE AANWAS VOOR DE BELEIDSRAAD 
Na een zoekperiode en diverse oproepen in de orde van dienst heeft Ankie 
Knijnenburg zich als belangstellende voor de Beleidsraad aangemeld. Zij zal nu 
eerst drie maanden meedraaien als kandidaat-lid. Daarna volgt een evaluatie 
van weerskanten met de mogelijkheid tot benoeming als lid. Ankie komt al jaren 
in de Dominicus en zij is ook bekend met het werk van de BR, waar ze enkele 
jaren geleden lid van was. We zijn erg blij met Ankies kandidatuur en heten 
haar van harte welkom in de BR! 
Omdat Ankie de enige gegadigde is, vervallen nut en noodzaak van een 
verkiezing. Daarover nog wel het volgende. In het najaarsoverleg is de 
verkiezingsprocedure voor de Beleidsraad aan de orde geweest. In dat overleg 
werd het belang van verkiezingen door velen onderstreept. We zullen de 
verkiezingsprocedure dan ook, iedere keer als er een nieuw BR-lid gezocht 
wordt, kritisch tegen het licht houden. In de komende periode zal de 
verkiezingsprocedure in de BR verder besproken worden, waarbij we zoeken 
naar mogelijke alternatieven. We komen hier bij de gemeente op terug. 
De Beleidsraad 

- 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 – er ging en gaat wel eens wat mis – hopelijk zo weinig en kort mogelijk. 
Gebeurt dat, dan kunt u 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! 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-01-07/
mailto:maritanijenhuis@planet.nl


- LOCKDOWN 15 DEC – 19 JAN 
 
De lockdown van 15/12 heeft ook grote gevolgen voor de Dominicus: 

▪ De vieringen zijn gedurende de duur van deze lockdown zonder 
bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de 
kerk aanwezig. 

▪ Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de 
Dominicus plaats, die echter uitsluitend online te volgen zijn in 
beeld en geluid via: dominicusamsterdam.nl/luister/. Wie moeite 
heeft met de techniek wordt verzocht contact op te nemen met het 
secretariaat. 

▪ Aan de vieringen wordt de komende periode extra veel zorg 
besteed, inhoudelijk en muzikaal. Aan de streaming-techniek is 
veel aandacht besteed. 

▪ De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 18 januari 
2021 (of zo lang als de lockdown duurt) niet bij elkaar komen. Hen 
wordt geadviseerd om online ontmoetingen te realiseren. Wie daar 
hulp bij nodig heeft, kan contact opnemen met het secretariaat. 
(Ook voor vergaderingen via Zoom) 

▪ Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de 
komende periode. 

▪ Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar 
heeft u de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij 
helpen. 

▪ Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de 
contactgegevens hieronder! 

 

www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/ 

 

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 (onder voorbehoud) 
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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