
Dominicus           Zondag 6 juni 2021 
+Amsterdam+ 
 
 

M O E D E R T J E   G O D 

Serie De Kunsten 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 

 
1.’Om warmte’ (t. H. Oosterhuis, m. W. Kemp - Blauw 43) 

2. Welkom en gebed door Juut Meijer 

3. Minou Bosua: 

- Introductie 

- Lezing: De geboorte  

- Muziek  

- Lofprijzing  

- Muziek 

- Overweging  

4. ‘Zeven maal’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 145) 

5. Mededelingen en collecte 

6. Tafel met gezongen ‘Gezegend’ (t. H. Oosterhuis m. B. Huijbers - 221) 

7. Delen van brood en wijn 

8. Voorbeden en zegen 

9. ‘Er is nog zomer’ (t. J. Herzberg, m. G. Bruijning – Groen 71) 

 

Zang: Petra Meijerhof, Felicita Williams, Jaap Kerr, Arie Voordouw 
Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Herman Rouw 
 
Techniek: Jan Lassche (beeld), Janrense Boonstra (geluid) 
 
Collecte 30/5/2021: € 1.052,69,- (waarvan € 549,- via Givt).  

 

- - - - - - - - 

Minou Bosua is bekend als cabaratière en theatermaker. 

Zij ontwikkelde een nieuwe vorm van theater die zij bewustzijnsamusement 

noemt. Eerder speelde Minou met haar moeder samen de voorstelling: ”Moeder 

mag niet dood”, onder andere in theater Bellevue. 

In de jaren 2011-2012 werkte ze met enkele andere acteurs mee aan De 

Avondsirene in de Dominicus. Daarnaast was zij vorig jaar te gast in de 

Dominicus met het project Predikers en Cabaretiers 

Zie https://www.minoux.nl/  

https://www.minoux.nl/


AGENDA 

- Zondag 13 juni: De dans en de danser. Overweging door Colet van der Ven 
- Zondag 20 juni: Beelden waarmee we iets doorgeven. Overweging door 

Marcel Elsenaar 
- - - - - - - - 

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! 

 

- SAMENZANG IN DE DIENST VA 13 JUNI 
Vanaf 13 juni zullen wij weer heel geleidelijk kunnen 
beginnen met samenzang in de dienst: voorlopig alleen bij het openings- en 
slotlied en dan niet met ‘luide stemme’. Onze dirigent, Arjan van Baest, zal het u 
tzt voordoen – volgt u dan aub zijn aanwijzingen? 

- 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?  

▪ Vanaf 9 juni kunnen groepen - met inachtneming van het protocol 
groepen - weer in de pastorie bijeenkomen. 

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 
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