
Dominicus           Zondag 22 aug 2021 
+Amsterdam+ 
 

E E N   W E E K   I N   T A I Z É 
 

Serie Zomerdiensten 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Onze Hulp in de naam’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. ‘Nada te turbe’ (Taizé, t. T. van Avila, m. J. Berthier) 

4. ‘Halleluja’ (Taizé) met ervaringen van een week in Taizé door Anne, Julia en 

Elisabeth 

5. ‘Tu palabra’ (Taizé) 

6. Lezing: Lucas 9: 28-37 

7. Stilte 

8. ‘Kyrie’ (Taizé) met voorbeden 

9. ‘Als alles duister is’ (Taizé) waarbij het licht wordt uitgedeeld. 

10. Korte overweging door Remco Babijn, gevolgd door gesprek 

Reflectievragen:  
- Waar ligt jouw berg? 
- Wat geeft jou echt vreugde? 
- Welke wolk zie jij en welke stem klinkt daar uit? 
- Welke menigte -mensen of ‘werk’ wacht er onderaan de berg op jou? 

 
11 ‘Wek mijn zachtheid weer’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 40) 

12. Mededelingen en collecte 

13. Zegen 

14. ‘Nunc dimittis’ (Taizé) 

Samenzang is vanaf heden weer bij alle liederen mogelijk 

Zang: dubbelkwartet uit Dominicuskoor en -cantorij’ 
Piano/orgel: Herman Rouw, Dirigent: Evert van Merode 
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Bert Haver (geluid) 
Collecte 15/8/2021: € 925,50 (waarvan € 520,- via Givt). 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 29 aug: Tussen droom en daad. Overweging door Bettine Siertsema 
- Openingszondag 5 sept. Dominicus en de Orde van de Fenix. Overweging 

door Eva Martens 
- - - - - - - - 



- - - - - - - - 

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! 

 

- TAIZÉ IN AMSTERDAM 
Wij werken deze dienst samen met Taizé in Amsterdam, meer informatie via 
www.taizeinamsterdam.nl. Wilt u Taizé in Amsterdam steunen? Dat kan via 
rekeningno: NL49TRIO0391023616, t.n.v. PGA inz Taize in Amsterdam. 

 

- 19 SEPT: GEMEENTEMIDDAG ‘WEERZIEN’ 
Als start van het nieuwe seizoen is er zondag 19 september na de viering een 
gemeentemiddag met als thema ‘Weerzien!’. Het wordt zowel een live 
programma in de kerk als een online programma via zoom en streaming. U kunt 
het dus ook vanuit huis volgen! 
 Er is kunst te zien en kunst te maken, je kunt meedoen aan een Dominicus 
Pubquiz, er is een zoom met verrassende gasten en we gaan zingen (dit kan 
ook thuis) met het Pop Up Choir. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie maar 
neem zelf svp je lunch mee. We eindigen rond 14.30 uur. Als je ingeschreven 
staat in Kerktijd krijg je een uitnodiging, maar spontaan komen kan ook. Tot 
dan! 
De Beleidsraad 

- 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/
http://www.taizeinamsterdam.nl/


- STRAKS DUO HAHATANGO 
Om 13.00 uur, straks, tijdens de kerkopenstelling vindt de “bijna“presentatie 
plaats van de CD “CLOSE YOUR EYES AND LISTEN” die begin september 
wordt uitgebracht. Duo HaHATango bestaat uit Hans Ferwerda, piano en Hans 
Boetje, saxofoon. Zij spelen een belangrijk deel van hun repertoire.  
Graag nemen zij u mee in de sferen van Astor Piazzolla’s composities met titels 
als Doelloos, Vergetelheid, Afwezigheid, Dromen en Lied zonder Woorden en 
sluiten af met Bach. Wat is dat toch met deze muziek, die steeds naar het 
weemoedige neigt en tegelijk ons zo gelukkig maakt?  
 

- CORONAMAATREGELEN 
Wij nodigen nu 120 personen voor de diensten uit. Dat is het aantal bezoekers 
(excl. medewerkers en zangers) dat 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 vanaf 22 aug weer bij alle liederen mogelijk. 

▪ 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 – nog geen koffie en thee na de dienst 

 

- - - - - - - - 

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 
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