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V R U C H T B A R E   A S 
 

D E   M O E D   O M   A C H T E R O M   T E   K I J K E N 
 

Serie Dominicus en de Orde van de Feniks 
 

ORDE VAN DIENST 

 

1.’Mag jouw naam onze hulp zijn’ (t. G. Swüste, m. A. van Baest) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. ‘Houd mij in leven’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 20) 

4. Lezing uit Genesis 19: 15-26 

5. Gezongen 2e lezing ‘Klaaglied over Jeruzalem’ (t. H. Oosterhuis, m T. Löwenthal) 

6. Overweging door Janneke Stegeman 

7. ‘Die om mij smeekt’ (t H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 13) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘De disgenoten’ (t. I. Gerhardt, m. T. Löwenthal – Blauw 60) 

10. Delen brood en wijn, met ‘Peace I Leave with You’ (m. A. Beach) 

11. Voorbeden met ‘Keer u om’ (t H. Oosterhuis, m A. Oomen) 

12. Zegen 

13. ‘Dat wij volstromen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 182) 

 

 

Zang: Dominicuscantorij 
Piano/orgel: Dennis Vallenduuk, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Hans Boetje (geluid) 
Collecte 19/9/2021: € 686,50 (waarvan € 421,50 via Givt). 

 

 

- - - - - - - - 



AGENDA 

- Zondag 3 okt.: Geloven in een nieuwe wereld. Overweging door Manuela 
Kalsky 

- Zondag 10 okt.: Geloven in jezelf. Overweging door Colet van der Ven 
- - - - - - - - 

 

 

 

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! 

 

- EXTRA BESTEMMING COLLECTE 
ten behoeve van de Stichting Madat Nepal. Voor informatie zie de website 
www.madatnepal.nl 

 

- 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 
Zie de uitnodiging en het programma op onze website via de Agenda 
of geef u op via: symposium@dominicusamsterdam.nl 

 

VOOR DE KINDEREN 

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

 
De kindernevendienstgroep. 

 

  

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
http://www.madatnepal.nl/
https://dominicusamsterdam.nl/events/symposium/
mailto:symposium@dominicusamsterdam.nl


- CORONAMAATREGELEN VERVALLEN GROTENDEELS PER 3 OKT 
In het kader van de verruiming van de coronamaatregelen, ben je vanaf zondag 
3 oktober zonder uitnodiging weer van harte welkom in de kerk!  
De uitnodiging via kerktijd.nl en de bezoekerslijst bij de ingang komen te 
vervallen. We werken ook niet met de corona-checkapp of toegangscontrole. 
Natuurlijk willen we wel dat iedereen zich veilig voelt in de kerk. Die veiligheid 
willen we de komende weken op de volgende manier waarborgen, zodat 
iedereen aan de viering kan deelnemen: 
 

• Voor het hele gedeelte met de stoelen tussen hoofdaltaar en 
podium/koor blijft het 1,5 m afstand houden gelden. ** 

• In dat gedeelte wordt brood en wijn rondgebracht, met de wijn in saké-
bekertjes.  

• Als je in dat gedeelte zit, kun je de kerk na afloop via de deur aan de 
Spuistraat verlaten als je het bij de hoofdingang te druk vindt.  

• In de rijen stoelen en banken tussen podium/koor en 
koffiebar/hoofdingang wordt het 1,5 m afstand houden losgelaten. 

• Wie in dat gedeelte zit, loopt bij brood en wijn zelf naar het uitdeelpunt.  

• De tribune wordt opengesteld.  

• We zorgen voor een goede ventilatie. Daardoor kan het koud zijn in de 
kerk. Hou hier svp rekening mee.  

• We schenken voorlopig helaas nog geen koffie na de viering.  
 
**Hecht je waarde aan het 1,5 afstand houden, dan is het raadzaam om vroeg 
naar de kerk te komen. Dan is er nog voldoende plek in het ‘1,5 m-gedeelte’. 
 
Natuurlijk blijft ook het volgende gelden: 

• Geef elkaar de ruimte 

• Vriendelijk verzoek om bij verkoudheid- en griepverschijnselen thuis te 
blijven 

Tot snel, in de Dominicus! 
Coronawerkgroep en Beleidsraad 

 

- - - - - - - - 

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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