
Dominicus           Zondag 11 juli 2021 
+Amsterdam+ 
 

T U S S E N   E R G E R N I S   E N   E X T A S E 
 

Serie Zomerdiensten 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Overal zijt gij’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 28) 

2. Inleiding op de lezingen door Gerard Swüste 

3. lezing H.C. Ten Berge: O de aarde (fragmenten) 

4. muziek 

5. Inleiding 

6. Lezing Ton van der Stap: Tussen ergernis en extase (fragment) 

7. ‘Heer, onze Heer - Psalm 8’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers -32) 

8. Inleiding 

9. Lezing Hildegard von Bingen 

10.  ‘Als Morgenrood’ (t. J. Delver / H. von Bingen, m. T. Löwenthal – Blauw 32) 

11. mededelingen en collecte 

12. Tafelgebed: ‘Wat in stilte bloeit’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 68) 

13.  Delen brood en wijn 

14.  ‘Mother Earth (Natural Anthem)’– Neil Young 

15. Voorbeden & zegen 

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

 

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

(en dan niet met ‘luide stemme’)  

 

Zang: dubbelkwartet uit Dominicuskoor en -cantorij’ 
Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Jan Noot (beeld), Bert Haver (geluid) 
Collecte 04/7/2021: € 2.549,50 (waarvan € 1.432,50 via Givt). De helft van dit bedrag 
gaat naar Shcool-on-Wheels in Paramaribo en wordt verdubbeld uit het legaat. 
 
Lezingen uit: 
H.C. ten Berge: O de Aarde, in: Splendor, Atlas Contact 2016 
Ton van der Stap: Tussen ergernis en extase, in: In een ander licht, Meinema 2011 

 

SAMENZANG 
 

NG NG 

SAMENZANG 

SAMENZANG 

SAMENZANG 



- - - - - - - - 

- ‘Mother Earth (Natural Anthem)’ (Neil Young) 
 

Oh mother earth, with your fields of green 
Once more laid down down by the hungry hand 
How long can you give and not receive 
And feed this world ruled by greed. 
 
Oh ball of fire in the summer sky 
Your healing light your parade of days 
Are they betrayed by the men of power 
Who hold this world in their changing hands. 
 
Oh freedom land can you let this go 
Down to the streets where the numbers grow? 
Respect mother earth and her giving ways 
Or trade away our children’s days. 

 

- - - - - - - - 

 

 

AGENDA 

- Zondag 18 juli: Knarsetandend de Bijbel lezen. Overweging door Gerhard 
Scholte 

- Zondag 25 juli. Groter dan ik. Overweging door Leontien Dekker 
 
 

- - - - - - - - 

 

 

 

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. 

 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/


- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
U kunt met Givt geven via de QR-code.  
Bent u in de kerk en wilt u liever contant geven? Bij de 
uitgang staat de Rode Zuil! 

 

-STRAKS: UN DOUX REPOS’ 
Vanmiddag is er tijdens de zomeropenstelling een recital van Vera Ramer 
(sopraan) en Teun Lingeman (luit en theorbe). Van 13.30 – 14.30 uur brengen 
zij liederen ten gehore uit de zeventiende eeuw: muziek uit Italië (Frescobaldi, 
Merula, Strozzi), Engeland (Purcell) en Frankijk (airs-de-cour). 
 

 

- 11 SEPT DOMINICUSVROUWENDAG 
Helaas hebben we dit jaar geen Vrouwenweekend kunnen organiseren 
vanwege Covid-19. Vol goede moed waren wij daarom begonnen met het 
organiseren van een Dominicusvrouwendag in maart in onze geliefde 
Dominicus, maar ook dit kon helaas geen doorgang vinden omdat er nog teveel 
beperkingen waren. Omdat we ervan uit gaan dat aan het eind van de zomer de 
richtlijnen versoepeld zijn, hebben we in overleg met de verhuur besloten een 
Dominicusvrouwendag te organiseren in de kerk op zaterdag 11 september 
2021. Tegen die tijd zullen we jullie inlichten over de tijden, de invulling van de 
dag en de mogelijkheden die er zijn om mee te doen. Houd de website cq. 
nieuwsbrief in de gaten voor de verdere informatie. Weet je al dat je hierbij 
aanwezig wilt zijn, geef je dan op via: dominicusvd2021@gmail.com 
Lieve groet 
Organisatoren Dominicusvrouwendag 

 

-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. 

 

 

 

 

 

mailto:dominicusvd2021@gmail.com


 

 

- VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN 
Wij nodigen nu 120 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 de dirigent. 
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 
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