
Dominicus            zondag 17 jan 2021 
+Amsterdam+ 
 

 

R O E P I N G 
 

Serie Grondwoorden 
 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Onze hulp in de Naam’ (t.H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

 - Gebed - ‘Onze hulp in de Naam’ 

2. Welkom door Marcel Elsenaar 

3. ‘Jij aanhoudend licht’ (t. F. Ploum, m. T. Löwenthal) 

4. Lezing:1 Samuel 3: 1-11 

5. ‘Lied van Samuel’ (t. H. Oosterhuis, m. E. van Merode) 

6. Lezing: Multatuli 

7. Muziek 

8. Overweging door Colet van der Ven 

9. ‘Sterven zal je ooit’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

10. Mededelingen en collecte 

11. ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers -213) 

12. Tafelgebed 

13. Voorbeden met ‘Roep onze namen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

14  Zegen 

15.’Overal zijt Gij’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen -Groen 28) 

 
 

NB zang in de kerk alléén door de solisten. 
 

 
Zang door Petra Meijerhof en Arjan van Baest ,  
viool: Joanne Bosch, piano/orgel: Evert van Merode 
 
 
Collecte zondag 10/01/2021: € 1240,- (waarvan € 933,50 via Givt) 
 

- - - - - - - - 



 

 

AGENDA 

- Zondag 24 januari: Terugkeer. Overweging door Annewieke Vroom 
- Zondag 31 januari: Saamhorigheid. Overweging door Geeske Hovingh 

- - - - - - - - 

 
 
 

 
- - - - - - - - 

 

 

 

 

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. 

 

 

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-2-2021-01-17/


 

- LOCKDOWN 15 DEC – 9 FEB 
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 9 februari 
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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