
Dominicus           Zondag 16 mei 2021 
+Amsterdam+ 
 
  

F A N T A S I E 

Serie Nieuwe gaven van de Geest 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Al wat wij verlangen’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 56) 

2. Welkom en gebed door Eva Martens 

3. ‘Over de eerbied’ (t. I. Gerhardt, m. B. Huijbers – Blauw 18) 

4. Lezing 1: ‘Het feest van de olifant’ door Toon Tellegen 

5. ‘Wek mijn zachtheid weer’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen, Groen 40) 

6. Lezing 2: Psalm 98 vrij 

7. Piano 

8. Overweging door Geeske Hovingh 

9. ‘In het laatste van de dagen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed met lied 'Als alle mensen vogels dromen’ (t. J. J. Bol, m. J. Raas) 

12. Delen brood en wijn, muziek 

13. Voorbeden, ingeleid met ‘Hore mijn oor’ (t. J. Meijer, m. T. Löwenthal - Blauw 52) 

14. Zegen 

15. ‘Als God ons thuisbrengt’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 101) 

 

 

Zang: Petra Meijerhof, Tineke van Delft, Herman Huijmans, Arie Voordouw 
Piano/orgel: Henri Heuvelmans, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Jan Lassche (beeld), Janrense Boonstra (geluid) 
 
Collecte zondag 9/5/2021: € 829,- (waarvan € 606,- via Givt) 

 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 23 mei, Pinksteren: Erotiek. Overweging door Henk Hillenaar 
- Zondag 30 mei: Schoonheid. Overweging door Germain Creyghton 

 

- - - - - - - - 

 



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. 

ZOMEROPENSTELLING: JUNI, JULI EN AUGUSTUS 
 

Dit jaar is de kerk op zondagmiddag open in de maanden juni, juli en augustus, 
van 12.30 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom! U hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden. Let wel op de agenda, want op sommige zondagen in juli en 
augustus is de kerk bezet voor andere doeleinden. Dit melden we dan 
voorafgaand.  

KOSTERS GEZOCHT 
 

Zou je het leuk vinden om mee te draaien in het kostersteam? 
Dit team leidt op zondag het reilen en zeilen van de viering in goede banen. Het 
is best een verantwoordelijke klus, maar je staat er niet alleen voor. Als kosters 
ben je altijd met z’n tweeën en er werken nog vele anderen mee aan de viering. 
Je krijgt een goede ‘opleiding’ van een ervaren koster. 
Interesse? Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

- 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: 

- DOMINICUSKRANT MEI 
 

De Dominicuskrant van mei, no 393, is uit - informatie over het bestellen van de 
krant via: dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/ 

  

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-05-16
mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl
https://dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/


- CORONAMAATREGELEN 
Vanaf zondag 2 mei april breiden wij de groep genodigden voor de kerkdiensten 
uit tot 50 personen. De uitnodigingen voor de dienst gaan weer via Kerktijd.nl. 
Een uitnodiging is 24 uur geldig, waarna die vervalt en een andere bezoeker 
wordt uitgenodigd. De diensten blijven live uitgezonden worden vanuit de 
Dominicus en zijn dus online te volgen in beeld en geluid via: 
dominicusamsterdam.nl/luister/. 

▪ Voor deze bijeenkomsten geldt dat ze staan of vallen met het 
handhaven en naleven van de anderhalve-meter maatregelen 
zoals beschreven in de protocollen (zie protocol kerkdienst) - oók 
als u zelf al bent gevaccineerd. 

▪ De werkgroepen worden de komende tijd benaderd via de 
werkgroep Pastoraat om te bekijken in hoeverre bijeenkomsten in 
de pastorie mogelijk en wenselijk zijn. Vergaderingen kunnen iig 
via Internet (bv via Zoom) gedaan. Wij hopen dat we daarmee dan 
ook weer in mei kunnen opstarten maar wachten wel de 
ontwikkelingen af. 

▪ 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-dom  

 

- - - - - - - - 

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 
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