
Dominicus          Zondag 19 sept 2021 
+Amsterdam+ 
 

T W A A L F J A R I G E N V I E R I N G 
 

Serie Dominicus en de Orde van de Feniks 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Dit huis vol mensen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 7) 

2. Welkom door Alle van Steenis 

3. ‘Laudate Omnes Gentes’ (Taizé) 

4. Lezingen: 

- Christoph: Mattheus 14 - Johannes onthoofd 

- Benjamin: Lukas 10 - De Barmhartige Samaritaan  

- Jana: Genesis 6 - Ark van Noach 

- Vroni: Genesis 4 - Kaïn en Abel 

5. ‘Laudate Omnes Gentes’ (Taizé) 

6. Overweging door Juut Meijer 

7. ‘Stem als een zee van mensen’ (t. H. Oosterhuis, m. R. Veelenturf – 174) 

8. Mededelingen en collecte 

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

10. Delen van brood en wijn  

11. ‘Groot is de wereld’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 33) 

12. Voorbeden door Christoph, Benjamin, Jana en Vroni 

13. Zegen voor de 12-jarigen met ‘Vrede voor jou’ 

14. Symbolen voor onderweg 

15. Zegen 

16. ‘Kom schepper geest’ (t. S. Prins / T. Barr, m. T. Löwenthal – Blauw 17) 

 

Zang: Koorgroep uit het Dominicuskoor 
Viool: Suzanne Kasdorp , Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Bert Haver (geluid) 
Collecte 12/9/2021: € 938,90 (waarvan € 533,90 via Givt). 

- - - - - - - - 



- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 26 sept.: Vruchtbare as - de moed om achterom te kijken. 
Overweging door Janneke Stegeman 

- zondag 3 okt.: Overweging door Manuela Kalsky 
- - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 

- ZOOM-NA-DE-DIENST 
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. 
Deze zondag echter wordt deze vervangen door de Zoom tijdens de 
gemeentemiddag om 13:00. 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! 

- STRAKS GEMEENTEMIDDAG ‘WEERZIEN’ 
Als start van het nieuwe seizoen is er deze zondag 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. 

25 SEPT BIJEENKOMST TBV TENT OF NATIONS 
De boomgaard van onze vrienden van de Tent of Nations in Palestina is in 
brand gestoken. Zaterdag 25 september is er een middag in de kerkzaal van de 
Maarten Luther, waarbij we via video informatie krijgen van Daoud Nassar, 
spreken met een Midden-Oosten expert en we samen zoeken naar 
mogelijkheden om te helpen.  
Plaats Maarten Lutherkerk: Dintelstraat 134,tijd 14.00-16.30.  
Zie ook de agenda op onze website. 

- 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. 

-VACATURE NIEUW LID BC BELAST MET PERSONEELSZAKEN 

Paul Kruyswijk, sinds september 2012 lid van de Beheercommissie met 

personeelszaken in portefeuille, treedt binnenkort af; de werving en benoeming 

van de nieuwe pastor is een mooi moment om het stokje over te gaan dragen. 

Wie wil dit stokje overnemen? De Beheercommissie is op zoek naar een 

opvolger voor Paul. Bij voorkeur naar iemand die affiniteit met 

HR/personeelszaken heeft (gehad). 

Voor vragen over de inhoud van de functie kan Paul benaderd worden. 

Belangstelling voor de functie kan kenbaar worden gemaakt bij Paul of bij Jop 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
https://dominicusamsterdam.nl/events/bijeenkomst-tent-of-nations/


Mendelts, secretaris van de Beheercommissie (beiden bereikbaar via 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl) 

- CORONAMAATREGELEN 
 

Het einde van de maatregelen is in zicht. We laten u spoedig weten of – en 
welke – maatregelen er vanaf oktober nog gelden. 
Tot dan nodigen wij nog 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 

 

Vanaf oktober beginnen we weer met koffie en thee na de diensten 

 

VOOR DE KINDEREN 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een 
verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen Heb je zin om met ons 
mee te gaan? Tot zo! 

De kindernevendienstgroep. 
- - - - - - - - 

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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