
Dominicus       Zondag 28 maart 2021 
+Amsterdam+ 
 

P A L M P A S E N 
 

Serie Opstaan en verdergaan 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Orgel 

1. Lezing Lukas 19 - intochtsverhaal 

2. ‘Psalm 24 - Van God is de aarde’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

3. Welkom en gebed door Juut Meijer 

4. ‘Stilte nu’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

5. lezing uit de Koran, Soera 3 (fragmenten) 

6. piano 

7. Overweging door Henk Hillenaar 

8. ‘Waar vriendschap is en liefde’ (t. H. Oosterhuis, m A. Oomen) 

9. Mededelingen en collecte; muziek (improvisatie over ‘Hosanna’ uit JCS) 

10. Tafel met ‘Gezegend zijt gij’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 34) 

11. muziek 

12. voorbeden en zegen 

13. ‘Stem als een zee’ (t. H. Oosterhuis, , m. R. Veelenturf – 174) 

 

 

Zang door Vincent Blum en Arjan van Baest 
Piano/orgel: Evert van Merode 
Collecte zondag 21/03/2021: € 1.207,- (waarvan € 884,- via Givt) 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Witte Donderdag 1 april, 20:00: De laatste maaltijd en de eerste. Overweging 
door André Wesche 

- Goede Vrijdag 2 april, 20:00: Voor het goede gekruisigd worden. Voorganger 
Marcel Elsenaar 

- Paaswake 3 april, 21:00. Overweging door Colet van der Ven. In deze dienst 
is er een doop. 

- Paasmorgen 4 april: Opstaan geblazen! Overweging door Eva Martens 
 

- - - - - - - - 



MEDEDELINGEN 

- ZOOM-NA-DE-DIENST 
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. 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: 

- 40 DAGEN ONDER DE LUIFEL:  כ 
Een programma van 40 Bijbelverhalen in 40 dagen, via Zoom. 
Meedoen kan ook per keer – zie het bericht op de website. 

- LEDEN WG DIAKONAAT GEZOCHT 
De werkgroep Diakonie zoekt nieuwe leden – zie de oproep op de website 

- DOMINICUSKRANT MAART 
De Dominicuskrant, no 391, is uit - informatie over het bestellen van de krant via: 
dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/ 

 

- LOCKDOWN 15 DEC VERLENGD T/M 21 APRIL 
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/.  

Wij hopen dat we op 18/4 weer kunnen beginnen met het toelaten van bezoekers – we 
houden u tijdig op de hoogte. 

 

▪ e groepen kunnen helaas in de periode tot en met 21 april 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! 

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) 

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 
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