
Dominicus           Zondag 27 juni 2021 
+Amsterdam+ 
 

V I E R I N G   V A N   H E T   O N V E R W A C H T E 
 

Serie De Kunsten 

 
ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Om te beginnen (t. J. Nieuwenhuis, m. T. Löwenthal – Blauw 1)  

2. Welkom door Eva Martens 

3. Improvisatie - uitleg door Merlijn Twaalfhoven 

4. Lezing uit ‘Het is aan ons: waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben 

om de wereld te redden’ 

5. Muziek onder leiding van Merlijn Twaalfhoven 

- gesprek 

- improvisatie 

6. Mededelingen en collecte 

7. Tafel met ‘Als een feest’ (t. J. Meijer, m. A. v. Baest) 

8. Delen brood en wijn 

- ‘Slechts het brood’ (t. T. Consalvatico, m. B. Huijbers – Blauw 58) 

9 Voorbeden uit de kerk 

10 Zegen 

11. ‘Kom schepper, Geest ’ (t. S. Prins/ T. Barr, m T. Löwenthal -Blauw 17) 

Zang alleen door het Dominicuskoor, tenzij anders aangegeven door het blokje: 

 

 

(en dan niet met ‘luide stemme’) 

 

Zang Dominicuscantorij: Petra Meijerhof, Joanne Bosch, Jaap Kerr, Annet Boetje, 
Vincent Blum, Janrense Boonstra, Hans Kronemeijer, Stan van Walstijn 
Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Arjan van Baest 
 
Techniek: Jan Lassche (beeld), Bert Haver (geluid) 
 
Collecte 20/6/2021: € 918,- (waarvan € 519,- via Givt). 

- - - - - - - - 

  

SAMENZANG 

SAMENZANG 

SAMENZANG 



- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 4 juli: Keti Koti. Overweging door Noraly Beyer 
- Zondag 11 juni. Tussen ergernis en extase. Overweging door Gerard Swüste 

- - - - - - - - 

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! 

1 JULI KETI KOTI 
Het herdenken van het slavernijverleden is al langer niet 
meer voorbehouden aan nabestaanden van hen die hier 
slachtoffer van zijn geweest, maar is iets van ons allemaal die willen nadenken 
over een gezamenlijk verleden en de doorwerking tot op vandaag. 
Op zondag 4 juli zal Noraly Beyer onze gast zijn en reflecteren op heden en 
verleden. Eveneens zal in deze viering gezongen worden door zangeres Denise 
Jannah. Er zal na de dienst een nagesprek zijn tot 13.15u. 
Voorafgaand, op donderdag 1 juli, organiseren Juut Meijer en Janneke 
Stegeman een voorgesprek. We proberen in de Grote zaal bijeen te komen. Als 
er meer dan 13 belangstellenden zijn, doen we het via Zoom. De bijeenkomst is 
van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur – aanmelding via : 
secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

-4 JULI RECITAL ELIN HAVER 
Een paar weken geleden mocht ik een stukje plaatsen in de 
Dominicusnieuwsbrief over de crowdfundingsactie voor mijn nieuwe altviool. 
Het streefbedrag voor deze actie was 6 duizend euro. Mede dankzij de gulle 
bijdragen van velen uit de Dominicus is het streefbedrag behaald! Ik ben 
iedereen daarvoor heel erg dankbaar.  
Ik wil jullie bij wijze van dank uitnodigen om te komen luisteren naar een recital. 
Ik zal in onze eigen Dominicus spelen op 4 juli aanstaande, na de dienst, om 
13:15. Het concert is vrij toegankelijk, dus ook voor alle andere 
Domincusgangers die willen komen luisteren. Ik ga stukken spelen van onder 
andere Telemann, Vieuxtemps, Wienawski en Fauré. Dit alles onder 
begeleiding van mijn pianiste én de enige echte organist van de Dominicus, 
Evert van Merode. En natuurlijk zit het concert vol met nog vele andere 
verrassingen… Dit mag u niet missen! 
Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten! – Elin Haver 

-11 JULI ‘UN DOUX REPOS’ 
In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 
12.30 tot 15.00 uur open voor publiek. Er zijn regelmatig korte optredens. 
Zondag 11 juli is er om 13.30 een recital met Barokliederen “Un Doux Repos”- 
Een aangenaam verpozen door Vera Ramer (sopraan) en Teun Lingeman (luit 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-06-20
mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl
mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl


en theorbe). U ben van harte welkom. De toegang is gratis en u hoeft zich niet 
op te geven. Zie de agenda op de website voor meer informatie 

-SAVE THE DATES 
Er komt een najaar aan vol activiteiten. Wilt u de volgende data alvast in uw 
agenda zetten?: 
- Zondag 19 september: Gemeentemiddag over het thema ‘Weerzien’ met een 
Dominicus-quiz, muziek, kunst waar u zelf een bijdrage aan kunt leveren, een 
Dominicus café en elkaar weer ontmoeten. U kunt live of online aan meedoen. 
- Zaterdag 9 oktober: Symposium over persoonlijke geloofsbeleving ‘Wat geloof 
jij?’, georganiseerd in verband met het vertrek van onze pastor Juut Meijer. 
- Zondag 14 november: afscheid van Juut Meijer, Toespraken, bijdragen uit de 
gemeente en een lekkere lunch.  U hoort en leest er nog meer over. 

- VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN 
Wij nodigen nu 140 personen voor de diensten uit. Dat is het aantal bezoekers 
dat maximaal in de kerk past met anderhalve meter afstand. 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/. 
 
Samenzang in de kerkdienst is weer mogelijk maar voorlopig alleen bij de 
liederen die zo in de orde van dienst staan aangegeven. Volgt u aub de 
aanwijzingen van onze dirigent Arjan van Baest. De mogelijkheid voor 
samenzang zullen we deze zomer stap voor stap en langzaamaan verruimen, 
net zoals de meeste andere kerken dit doen. 

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

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 Liesbeth Kooyman, 
tel. 020-6248760 

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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