
Dominicus           Zondag 25 juli 2021 
+Amsterdam+ 
 
 

G R O T E R   D A N   I K 
 

Serie Zomerdiensten 
 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Altijd Aanwezige’(t. S. Huisman, m.T.Löwenthal – Blauw 53 ) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 236) 

4. ‘Lezing Exodus 4: 10 - 17 

5. Luisterlied: ‘Groter dan ik’ (F. Veenstra) 

6. Overweging door Leontien Dekker 

7. ‘Onze Vader verborgen’ (t. H. Oosterhuis,. m.T.Löwenthal – Blauw 49) 

8. Mededelingen en collecte 

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

10.Delen brood en wijn 

11.’De aarde is niet van ons’ (t. K. Eykman, m. A.v.Baest)  

12. Voorbeden en gezongen ‘De zegen’ (t.P. Kerssies, m. T. .Löwenthal – Blauw 72) 

13.  ‘Deze wereld omgekeerd’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 184) 

 

 

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: Henri Heuvelmans, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Herman Huijmans (geluid) 
 
Collecte 18/7/2021:€ 1139,=(waarvan € 466,=via Givt). 

 

- - - - - - - - 

 

SAMENZANG 
 

NG NG 

SAMENZANG 

SAMENZANG 

SAMENZANG 



AGENDA 

- Zondag 1 aug: After Virtue. Overweging door Remko van Broekhoven 
- Zondag 8 aug. Trots. Overweging door Jannet Delver 

 
- - - - - - - - 

 

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 en wilt u liever contant geven? Bij de 
uitgang staat de Rode Zuil! 

 

- MEDITATIE OP MAANDAG 
De meditatiegroep op maandag - stilte-meditatie in zen-stijl - gaat deze 
zomermaanden ook in juli en augustus door (18.00 - 19.00).Voor informatie en 
opgave kunt u contact opnemen met Riet Spierings: rietspierings@planet.nl 
(tel.: 020-6842508 of 06-20804454) 

 

- SAVE THE DATES: 
- 11 SEPT DOMINICUSVROUWENDAG 
Onder voorbehoud van de corona-maatregelen: in de kerk op zaterdag 11 
september 2021. Weet je al dat je hierbij aanwezig wilt zijn, geef je dan op via: 
dominicusvd2021@gmail.com 

- 19 SEPT: GEMEENTEMIDDAG 
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. 

- 9 OKT: ‘EIGENLIJK GELOOF IK NIETS…MAAR WAT DAN WEL? 
Symposium over persoonlijke geloofsbeleving, georganiseerd in verband met 
het vertrek van onze pastor Juut Meijer: Een plein, een lagerhuis, een 
Dominicus-agora - het maakt niet uit. In elk geval wordt het een dag van 
ontmoeting met pastores, met jongeren en ouderen over zingeving en betekenis 
zoeken, over geloven en hopen met en zonder God. In je eigen leven en in de 
wereld. 

- 14 NOV: AFSCHEID JUUT MEIJER 
Toespraken, bijdragen uit de gemeente en een lekkere lunch. U hoort en leest 
er nog meer over. 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:rietspierings@planet.nl
mailto:dominicusvd2021@gmail.com


 

- 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 en enige 
voorzichtigheid. 
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 naar gelang de mogelijkheden, 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 

 

Vooralsnog schenken we – helaas – geen koffie en thee na de dienst 

 

- - - - - - - - 

 

Het secretariaat wordt van 17/7 t/m 15/8 waargenomen door Jan Pieter de Jong 

Juut Meijer is op vakantie van 14/7 t/m 28/7, Eva Martens van 26/7 t/m 15/8 

 

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 vanwege vakantie t/m 15/8 
alleen geopend op afspraak. 

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 
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