
Dominicus           Zondag 14 nov 2021 
+Amsterdam+ 
 

W A T   V E R A N D E R T   E N   W A T   B L I J F T 
 

Serie ‘“Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?’ 
 

ORDE VAN DIENST 

 - muziek 

1. ‘Zomaar een dak’ (t. H. Oosterhuis, m. Com nu met sang - 109) 

2. Welkom door Alle van Steenis 

3. ‘Om te beginnen’ (t. J. Nieuwenhuis, m. T. Löwenthal – Blauw 1) 

4. Lezing Raynor Winn: ‘Het zoutpad’ (fragment) 

5. Muziek: Pièce van Gabriël Fauré (fluit & piano) 

6. Lezing: Deuteronomium 30: 11 - 20 

7. ‘Deze woorden’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

8. Lezing: Exodus 33: 12 - 23 

9. ‘Als jij er niet was geweest’ (t. J. Meijer, m. D. Zwart)  

10. Overweging door Juut Meijer 

11. ‘En het werd avond’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Jansen – Blauw 45) 

12. Mededelingen en collecte 

13. Tafelgebed ‘Dit is de plaats’ (t. J. Meijer, m. T. Löwenthal – Blauw 59) 

14. Delen van brood en wijn met Chiquilin de Bachin (Piazzolla) & Carolan’s Air 

(piano en 2 violen) 

15 ‘Liedje’ (t. J. Meijer, m. E. van Merode) 

16. Voorbeden en ‘zegen 

17. ‘Die mij droeg’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

 

Zang door het Dominicuskoor, Dominicuscantorij en solisten 
Fluit: Marijke de Jong, Viool: Joanne Bosch, Suzanne Kasdorp, Anne Bleijs 
Piano en orgel: Evert van Merode en Thom Jansen, dirigent: Arjan van Baest 
 
Techniek: Jan Lassche (beeld), Bert Haver (geluid) 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
Collecte 7/11/2021: € 899,- (waarvan € 636,50 via Givt) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 



AGENDA 

- Zondag 21 nov.: Geloven in grote woorden. Overweging door Alle van Steenis 
- Zondag 28 nov. Eerste Advent Overweging door Janneke Stegeman 

 

- - - - - - - - 

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. 

- AANMELDEN PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE 2022 
U kunt weer projecten aanmeldden voor de Extra Collectes in 2022. Zie de oproep in de 
nieuwsbrief of op onze website voor meer informatie. 

- 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!  
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de 
OvD.  

NIEUW PODIUMKLEED 
Tot eind november kunnen mensen bladeren van stof in verschillende vormen mee 
nemen – u kunt die kwijt in de doos bij de ingang. 

- OPROEP: KOFFIEZETTERS & -SCHENKERS GEZOCHT! 
Een kop koffie ( of thee, of limonade) na de dienst, en even staan bijpraten. Het kan 
maar af en toe – komt het ooit terug? Ja natuurlijk! 
Als er tenminste voldoende mensen zijn die koffie willen zetten en anderen die die willen 
uitschenken. Wij zoeken nog een paar enthousiaste koffiezetters en koffieschenkers! 
Informatie via het secretariaat: 
secretariaat@dominicusamsterdam.nl, tel mobiel 06-45503644 | 020 – 6242183 

- OPROEP: GASTHEREN & VROUWEN GEZOCHT 
U stapt de kerk binnen en wordt vriendelijk welkom geheten. De orde van dienst wordt u 
aangereikt, u wordt gewezen op de bundels (als we die weer gaan gebruiken), als u hier 
nog niet bekend was komt dat snel goed – u wordt gelijk wegwijs gemaakt (of anders 
vlak na de dienst waar al uw vragen beantwoord worden op dezelfde verwelkomende 
wijze) – u denkt “dat is toch prachtig, op die manier mensen zich welkom te laten voelen, 
als ik dat toch eens…” 
Ja, dat kan! 
Eén mailtje of belletje naar het secretariaat en voortaan kunt u aan de slag als gastvrouw 
of gastheer van deze bijzondere gemeenschap! 1 á 2 keer per kwartaal.  
Horen we van u? 

- VACATURES BELEIDSRAAD 
In de Dominicus zijn betaalde professionals, vrijwilligers en vele groepen actief. Denk 
aan de pastores, de musici, de kosters, de werkgroep pastoraat, de werkgroep kind, de 
werkgroep diaconie, de beheercommissie, het liturgisch team, de vrijwilligers die zorgen 
voor schoonmaak, koffie, open huis, collecten voor derden, archief, 40-dagenkalender, 
Dominicuskrant, nieuwsbrief, zoomsessies, beeld- en geluidsopnames Te veel om op te 
noemen.  
Om al deze activiteiten een beetje bij elkaar te houden en de professionals, de groepen 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl


en de vrijwilligers te faciliteren, is er een overkoepelende club: de beleidsraad, het 
bestuur van de Dominicus. Op het moment telt de beleidsraad (BR) 7 leden, maar 
binnenkort treden Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof af. En na vele jaren hangt 
Joanne Kruijswijk Jansen haar notulisten-lier aan de wilgen. 
In januari houden we een heidag en maken we nieuwe plannen. En het zou geweldig zijn 
als we dan al twee nieuwe BR-leden en een notulist kunnen verwelkomen zodat we ook 
dan met een sterke ploeg kunnen werken. 
Wil je er meer over weten, wil je wel eens een (openbare) vergadering bijwonen of wil je 
je kandidaat stellen voor de BR-verkiezing?  
Stuur dan een mailtje naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl  
of bel met Jan van der Meulen (06-51283787) of Ankie Knijnenburg (06-12928576). Zij 
gaan graag met je in gesprek. 

- CORONAMAATREGELEN 
 
Naar aanleiding van de nieuwste besluiten van de overheid zijn er weer 
maatregelen. Als het goed is heeft u deze al vernomen via de nieuwsbrief of 
gezien op de website. 

- Deze zondag, 14 november, werken we eenmalig met een corona-
toegangsbewijs (de QR-code) om het mogelijk te maken het afscheid van 
Juut de ruimte en aandacht te geven die het verdient. 

We gaan uit van je eigen verantwoordelijk als het om de basisregels gaat: 
▪ Schud geen handen, omhels elkaar niet. 
▪ Ook bij milde klachten: kom niet (ook als je wel 

gevaccineerd bent!). 

dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus 

 

VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 
Vandaag vieren we het afscheid van Juut – ga je mee om iets voor haar te 
maken? Tot zo ! 

De kindernevendienstgroep. 
- - - - - - - - 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl 
of Arjanbroers@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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