
Dominicus      Zondag 14 maart 2021 
+Amsterdam+ 
 

L A E T A R E   –   V R O L I J K   Z I J N 
 

Serie Opstaan en verdergaan 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 236) 

2. Welkom & gebed door Colet van der Ven 

3. ‘Uit de diepte’ (t. F. Ploum, m. T. Löwenthal) 

4. Lezing Genesis 18: 1-16 

5. ‘Met niets van niets’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Oosterhuis) 

6. Overweging door Marcel Elsenaar, deel 1 

7. Muziek 

8. Overweging deel 2 & gesprek met Margriet Goddijn 

9. ‘Kleinst denkbare bron’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Dienst van de tafel 

-‘Avondmaal ter heiliging’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 
-Tafelgebed 
- ‘De aarde is niet van ons’ (t. K. Eykman, m. A. van Baest) 

 
12. Voorbeden 

13. Muziek 

14. Zegen 

15. ‘Aarde, deze’ (t. H. Oosterhuis, , m. T. Löwenthal) 

 
Zang door Arie Voordouw en Arjan van Baest, 
Piano/orgel: Evert van Merode 
Collecte zondag 07/03/2021: € 1013,50 (waarvan € 736,50 via Givt). 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 21 maart: De beproeving in de woestijn. Overweging door Germain 
Creyghton 

- Zondag 28 maart: Palmpasen Overweging door Henk Hillenaar 
 

- - - - - - - - 

 



MEDEDELINGEN 

- VANDAAG KLIMAATALARM en KLIMAATGESPREK 
Vandaag klinkt het Klimaatalarm. De Zoom-bijeenkomst na de dienst is daarom 
een klimaatgesprek. Zie daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of 
zie de Agenda. 

- EXTRA BESTEMMING COLLECTE 
St. Samen Succes werkt samen met lokale gemeenschappen in het 
noordwesten van Kenia. De opbrengst komt ten goede aan een school met 
logeerinrichting voor meisjes – : er zijn 35 dubbeldekbedden en 70 matrassen 
nodig. Voor meer informatie zie www.samensucces.com 

- 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. 

- 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. 

- DOMINICUS MATCHT ! 
“Dominicus matcht” loopt goed. Een flink aantal mensen is gematcht om te 
wandelen, schrijven of samen naar de dienst te kijken. Er staan ook nog 
mensen in de wacht. Je kan je blijven opgeven: klik hier voor informatie of kijk 
op de website onder ‘Blog’. 

-SOEDANESE KOEKJES 
Een actie van de werkgroep Diakonaat tot 21 maart: koekjes in plaats van een 
maaltijd – maar nog steeds hulp voor en solidariteit met de 
ongedocumenteerden in Amsterdam. Zie het bericht op de website of klik hier.  

- DOMINICUSKRANT MAART 
Het maartnummer van de Dominicuskrant, no 391, 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. 

 

https://klimaatmars2021.nl/
https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-03-14/
http://www.samensucces.com/
https://dominicusamsterdam.nl/onder-de-luifel-%ef%ac%a4/
https://dominicusamsterdam.nl/de-dominicus-matcht/
https://dominicusamsterdam.nl/soedanese-koekjes/
https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/


WOONRUIMTE/OPVANG GEZOCHT IN AMSTERDAM 
voor een jonge moeder (32) afkomstig uit Bangladesh met haar zoontje (4), die 
op 16 maart a.s. op straat komen te staan. Het gaat om een korte periode, want 
instanties als de GGD-hostelgroep en De Regenboog zoeken momenteel naar 
een oplossing. Bel Annemarie Rip (contactpersoon, 06-53138730, Taalgroep). 

 
 
- LOCKDOWN 15 DEC VERLENGD T/M 30 MAART 
 

▪ 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. 

▪ De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 30 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) 

▪ 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! 

 
Zie ook: 

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/ 

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 
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