
Dominicus       Zondag 11 april 2021 
+Amsterdam+ 
 
 

W A A R H E I D 
 

Serie Nieuwe gaven van de Geest 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Alsof de richting ons werd ingeschapen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

2. Welkom en gebed door Germain Creyghton 

3. ‘Eigenlijk geloof ik niets’ (t. G. Reve, m. E. van Merode) 

4. Lezing Exodus 1: 8-21 

5. muziek 

6. Overweging door Janneke Stegeman 

7. ‘Delf mijn gezicht op’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 186) 

8. Tafelgebed ‘Beeld en gelijkenis’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - Groen 10) 

9. Delen brood en wijn 

10. ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (t. H. Oosterhuis, m. F. van der Putt - 92) 

11. Voorbeden en zegen 

12. ’Waarom wanneer uit welke luchtlaag’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – 246) 

 

 

 

Zang door Ineke van den Bosch, Annet Boetje, Herman Huijmans, Arie Voordouw 
Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (camera), Bert Haver (geluid) 
 
Collecte paasdiensten 3&4/4/2021: € 3.358,- (waarvan € 2.227,- via Givt). De helft van 
dit bedrag gaat naar de St. Sanjuna en wordt verdubbeld uit het legaat. 
Collecte zondag 28/3/2021: € 934,- (waarvan € 671,50- via Givt) 

 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 18 april: Gelijkheid Overweging door Agnes Grond. 
- Zondag 25 april: Dialoog – Parlement van de Aarde, Kinderdienst. 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: 

 

- 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’. 

 

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

 

- DOMINICUSKRANT APRIL 
De Dominicuskrant, no 392, is uit - informatie over het bestellen van de krant 
via: dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/ 

 
- VACATURE PASTOR 
De Dominicusgemeente zoekt een opvolger voor Juut Meijer, die in november 
met pensioen gaat. De selectiecommissie nodigt iedereen die zich in het 
functieprofiel herkent van harte uit te solliciteren. U kunt ons ook helpen: Als u 
mensen weet die mogelijk interesse in deze functie hebben, wilt u hen dan op 
de vacature wijzen? Ook krijgen we graag een tip als u iemand wilt aanbevelen 
– u kunt de vacature, het profiel en contactgegevens op onze website vinden 
via www.dominicusamsterdam.nl/vacature/ 
 
  

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-04-11
https://dominicusamsterdam.nl/de-dominicus-matcht/
https://dominicusamsterdam.nl/nieuwe-leden-werkgroep-diaconie-gezocht/
https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/
https://dominicusamsterdam.nl/vacature/


- 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. 
 

▪ De 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! 

 
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) 

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 
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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