
Dominicus           Zondag 30 mei 2021 
+Amsterdam+ 
 
 

S C H O O N H E I D 

Serie Nieuwe gaven van de Geest 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Onstilbare tonen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Blauw 51) 

2. Welkom en gebed door Colet van der Ven 

3. gezongen lezing: Psalm 139 (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 25) 

4. Lezing: Lucebert uit ‘De analfabetische naam’, 2e gedicht 

5. piano 

6.Lezing: fragment uit Augustinus Belijdenissen X 

7. piano 

8. Overweging door Germain Creyghton 

9. ‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - 226) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed: ‘Gij die weet’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 170) 

12. Delen van brood en wijn 

13. ‘Aan de schoonheid’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

14. Voorbeden en zegen 

15. ‘Uit staat en stand’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 19) 

 

Zang: Joanne Bosch (ook viool), Nellie Verschoor, Vincent Blum, en Stan van Walstijn 
Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Jan Noot (beeld), Bert HAver (geluid) 
 
Collecte Pinksteren 23/5/2021: € 3.198,- (waarvan € 1608,- via Givt). De helft hiervan 
gaat naar st. Melania voor het project in Kisiwa, Kenia en wordt verdubbeld uit het 
legaat.  

 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 6 juni Moedertje God, door Minou Bosua en Juut Meijer door Henk 
Hillenaar 

- Zondag 13 juni: De dans en de dans. Overweging door Colet van der Ven 
 

- - - - - - - - 

 
 
 
 



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 
U kunt met Givt geven via de QR-code. Bent u in de kerk? 
Bij de uitgang staat de Rode Zuil! 

 

-ACTIE SOLIDARITEITSFONDS SAMEN DELEN VOOR 
DE ZOMER 
Deze twee weken – t/m 30 mei voert het solidariteitsfonds weer actie voor een 
fijne zomerperiode voor alle Dominicusgangers. Kunt u geven of heeft u een 
bijdrage nodig? Leest u het bericht op de website. 

- CORONAMAATREGELEN – VERSOEPELINGEN 
Wij nodigen nu 75 personen voor de diensten uit. De uitnodigingen voor de 
dienst gaan via Kerktijd.nl. Een uitnodiging is 24 uur geldig, waarna die vervalt. 
De diensten blijven live uitgezonden worden vanuit de Dominicus en zijn dus 
online te volgen in beeld en geluid via: dominicusamsterdam.nl/luister/. 

▪ Volgt u de protocollen als u naar de kerk komt (zie protocol 
kerkdienst) - oók als u zelf al bent gevaccineerd? In het kort: 
thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, 
mondkapjes op als u niet zit en volgt u aub de aanwijzingen van 
de kosters. 

▪ Vanaf 9 juni kunnen groepen - met inachtneming van het protocol 
groepen - weer in de pastorie bijeenkomen. De wgPastoraat zal u 
benaderen. Vergaderingen kunnen voorlopig nog het beste via 
Internet (bv via Zoom – vraagt u het bij het secretariaat) gedaan. 

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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