
Dominicus            zondag 07 feb 2021 
+Amsterdam+ 
 
 

V E R T R O U W E N 
 

Serie Grondwoorden 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Naar U gaat mijn verlangen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 18) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Jij nabij’ (t. L. van Tongeren, m. E. v. Merode) 

4. Lezing Mattheus, 6: 25-33 

5. ‘Alles wacht op U vol hoop’ (t. H. Oosterhuis, m. E. v. Merode) 

6. Lezing ‘The hill we climb’ van Amanda Gorman (fragmenten) 

7. Muziek 

8. Overweging door Henk Hillenaar 

9. ‘Ik geloof in Eén’ (t.H. Oosterhuis, m. A. v. Baest) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Muziek 

12. Tafeldienst met ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen?’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

13. Muziek 

14. Voorbeden en zegen 

15. ‘Mens, durf te leven’ (D. Witte. m. J.L. Pissuise) 

 
NB zang in de kerk alléén door de solist 

 

 
Zang door Arjan van Baest en Petra Meijerhof 
piano/orgel: Evert van Merode 
 
Collecte zondag 31/01/2021: € 1262,73 (waarvan € 829,- via Givt).  
 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 14 februari: Visioen. Overweging door Marcel Elsenaar 
- Zondag 21 februari: Twee broeders. De lotsverbondenheid van Kain en Abel. 

Overweging door Claartje Kruijff 



- ‘The hill we climb’ (Amanda Gorman, 2021), fragmenten 

 
… 
And so we lift our gazes not to what 
stands between us, but what stands 
before us. 
.. 
We lay down our arms so we can reach 
out our arms to one another. 
.. 
That even as we grieved, we grew. 
That even as we hurt, we hoped. 
That even as we tired, we tried. 
… 
If we’re to live up to our own time, then 
victory won’t lie in the blade, but in all the 
bridges we’ve made. 
That is the promise to glade, the hill we 
climb, if only we dare. 
… 
But while democracy can be periodically 
delayed, 
it can never be permanently defeated. 
In this truth, in this faith, we trust,… 
… 
For there is always light, 
if only we’re brave enough to see it. 
If only we’re brave enough to be it. 
 
 
 

… 
Wij richten onze blik niet op wat ons 
scheidt, maar op wat vóór ons ligt, 
… 
Wij leggen onze wapens neer, zodat we 
elkaar kunnen omarmen. 
… 
De zegen wordt niet gebracht door het 
zwaard maar door alle bruggen die wij 
bouwen.  
Dan worden we gebracht naar de beloofde 
beemden, naar de hoge heuvel die ons 
wacht.  
... 
Ook toen we verdriet hadden, bleven we 
groeien, 
Ook toen we pijn hadden, bleven we 
hopen, 
Ook toen we moe waren, bleven we 
volharden. 
… 
Al kun je democratie tijdelijk ondergraven, 
Nooit kun je haar voorgoed verslaan. 
Op dat geloof vertrouwen wij. 
…. 
Want het licht blijft altijd schijnen, 
Als je maar de moed hebt het te zien, 
Als je maar de moed hebt het te zijn. 
 

- - - - - - - - 

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. 

- ASWOENSDAG 17 FEB 
De Aswoensdagviering zal dit jaar een andere vorm hebben - via Zoom. Daarvoor dient 
u zich wel van tevoren op te geven – leest u verder in de Agenda op de website, of klik 
op: https://dominicusamsterdam.nl/events/aswoensdagviering-via-zoom/ 

- 40 DAGEN ONDER DE LUIFEL:  כ 
Een programma van 40 Bijbelverhalen in 40 dagen: via Zoom in de 40-dagentijd elke 
middag om 17:00 een half uur onder begeleiding van de pastores, exclusief de 
zondagen. Meedoen kan ook per keer – zie het bericht op de website hier. 

 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-02-07/
https://dominicusamsterdam.nl/events/aswoensdagviering-via-zoom/
https://dominicusamsterdam.nl/onder-de-luifel-%ef%ac%a4/


- 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 

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

- OPROEP PASTORES 
Ondanks de lockdown is het nog steeds mogelijk een afspraak te maken met de 
pastores. We spreken ''1 op 1'' af in de pastorie of aan huis. Of, om risico nog meer te 
vermijden voor een korte wandeling buiten. 

Neem gerust contact op met Eva, die ook graag met nieuwe mensen kennismaakt of met 
Juut. 

- LOCKDOWN 15 DEC VERLENGD T/M 2 MAART 

De lockdown van 15/12 is verlengd t/m 2 maart: 

▪ De vieringen zijn gedurende de duur van deze lockdown zonder 
bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de kerk 
aanwezig. Wel is het aantal medewerkenden vanaf vandaag iets ruimer – 
we werken weer met een tweede zanger en een lector. 

▪ De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 2 maart 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) 

▪ 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 Dominicuscontactgroep? Bel Arie Kempkes, tel. 06-
47452143 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud) 
op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 06-
45503644) 

NIEUWSBRIEF U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
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