
Dominicus       Derde advent, zondag Gaudete, 12 dec 2021 
+Amsterdam+ 

 
O V E R   B E S C H E I D E N H E I D 

 
Serie Ongezien, ongehoord, ongekend 

 
ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Overal zijt Gij’ (t. H. Oosterhuis, m. B, Huijbers - 107) 

2. Welkom door Arjan Broers 

3. ‘De wildernis zal bloeien’ (t. M. Nijhoff, m T. Löwenthal - Blauw 61) 

4. Lezing: Micha 5: 1-4 

5. ‘De nacht loopt ten einde’ (t. H. Oosterhuis, m. B, Huijbers - 44) 

6. Lezing: Filippenzen 4: 4-7 

7. Pianomuziek 

8. Overweging door Henk Hillenaar 

9. ‘Gaudete’ (solo door David Cohen) 

10. ‘Het lied in de vuuroven’ (t. H. Oosterhuis, m. Nu dyn leven is gedreven - 76) 

11. Mededelingen en collecte 

12. Tafelgebed 

13. Delen brood en wijn 

14. Voorbeden rond ‘Kom, adem ons open’ (t. S. Prins, m. T. Löwenthal – Blauw 5) 

15. ‘Scheur toch de wolken’ (t. H. Oosterhuis, m. ‘O Heiland’ - Groen 31) 

 
Zang door de leden van het Dominicuskoor 
Piano en orgel: Evert van Merode, dirigent: Herman Rouw 

Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Hans Boetje (geluid) 

 
 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct)  
of vindbaar via www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/ 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
Collecte 5/12/2021: € 1181,- (waarvan € 582,- via Givt). 
Rectificatie Collecte 28/11/2021: € 2.216,- (waarvan € 1.323,- via Givt). De helft van dit 
bedrag gaat naar Tent of Nations en wordt vermeerderd met € 500,- uit het legaat. 

 

- - - - - - - - 

  



- ‘Gaudete’ 
 
Gaudete in Domino semper, iterum 
dico, gaudete. 
Modestia vestra nota sit omnibus 
hominibus: 
Dominus enim prope est. 
Nihil sollicit sitis: sed in omni oratione 
petitiones vestrae innotescant apud 
Deum. 
 

 
'Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal 
het, verheugt u! 
Dat uw bescheidenheid aan alle 
mensen bekend worde, 
want de Heer is nabij. 
Weest om niets bekommerd, maar laat 
al uw verlangens aan God kennen door 
het gebed.' 

 
‘Gaudete’ (‘Verheugt u') is het eerste woord van het gregoriaanse intredegezang voor 
de mis op de derde zondag van de Advent. Deze zondag wordt daarom ook wel 
'Zondag Gaudete' genoemd. ‘Gaudete’ is ook een kerstgezang. 
De tekst van ‘Gaudete’ is gebaseerd op de Filippenzenbrief (4:4). Op Zondag Gaudete, 
mogen de celebranten in de katholieke liturgie roze paramenten dragen: het sobere 
paars van de verwachting van de komst van Christus wordt al vermengd met het licht 
van Kerstmis. 

- - - - - - - - 

 

AGENDA 

- Zondag 19 dec.: Vierde Advent, Over eenzaamheid. Overweging door Colet 
van der Ven 

- Vrijdag 24 december: Kerstavond - Zien wij het goed? Overweging door Arjan 
Broers. Dienst om 19:00 en 22:00 (onder voorbehoud) 

- Zondag 2 jan. Licht schijnt in de duisternis. Overweging door André Wesche 
- - - - - - - - 

 

 

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

- NOODOPROEP STICHTING VLUCHTELING 
Stichting Vluchteling doet een noodoproep om steun – voor vluchtelingen aan de 
Europese grenzen. Kijk op www.vluchteling.nl of doneer direct op IBAN NL48 INGB 0000 
0009 99, tnv Stichting Vluchteling. 

- AANMELDEN PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE 2022 
U kunt weer projecten aanmelden voor de Extra Collectes in 2022.  
Zie onze website voor meer informatie: 
www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2022/ 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
http://www.vluchteling.nl/
http://www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2022/


 

 

- NIEUW PODIUMKLEED- WERKT U MEE? 
Tot eind november (en nog ietsje daarna) kunt u bladeren van stof in verschillende 
vormen mee nemen – u kunt die kwijt in de doos bij de ingang. 
Zie meer informatie op de website via: 
www.dominicusamsterdam.nl/werkt-u-mee-aan-het-nieuwe-kleed/ 

- HEMEL EN AARDE ZIJN WIJ 
4 Verdiepingsdinsdagen in Advent - fysiek in de pastorie in de middag en ’s avonds via 
Zoom - onder begeleiding va de pastores. 
Opgeven kan via Eva Martens (mail: evalmmartens@gmail.com) 
En zie de aankondiging in de Agenda voor meer informatie: 

- ACTIE AMNESTY – 5 & 12 DECEMBER 
Voorgaande jaren werd er In de Dominicus-kerk in het kader van De dag van de 
Rechten van de Mens een kerstgroetenactie georganiseerd door de werkgroep Amnesty 
International. In deze corona-tijd is dit nu niet mogelijk. Wel is er momenteel voor 
Dominicusgangers die de kerk in december bezoeken, een alternatief. Tot eind 
december liggen er folders van Amnesty achterin de kerk, op de tafel, met informatie 
over een aantal gewetensgevangenen uit verschillende landen. Ook staat in elke folder 
te lezen, op welke wijze men een bericht kan sturen naar de gewetensgevangenen. 
Deze folders kunnen worden meegenomen. 
Er staat ook een gele brievenbus, waarin de brieven kunnen worden "gepost" tot eind 
december. Deze worden dan gezamenlijk door Amnesty verzonden naar de 
verschillende overheden in het buitenland. 
Zie ook de website van Amnesty International. 
Vele gewetensgevangenen hebben in het verleden laten blijken zich enorm gesteund te 
voelen door het meeleven van zovelen. Bij voorbaat bedankt voor uw inzet. 
Namens de werkgroep Amnesty Int.: Willy Sepers en Annemarie Rip 

- JOODS LEERHUIS 2021-2022: GENESIS. HET BOEK VAN HET BEGIN 
Uitgesteld vanwege de coronamaatregelen – eerste bijeenkomst nu: 18/1/2022. 
In het nieuwe jaar start een nieuwe bijeenkomstenserie van het Joods Leerhuis rond 
Genesis. Voor meer informatie kijk op de website bij de Agenda (op 18/1/22) of neem 
contact op met Anne-Marie Hauer of Betsie Wessendorp (via het secretariaat). Er is plek 
voor nieuwe deelnemers - wel graag aanmelden. 

- INZAMELING WINTERJASSEN ZONDAG 19 DECEMBER A.S. 
Heeft u nog een winterjas liggen die niet meer gebruikt wordt? Ongedocumenteerde 
vluchtelingen zijn hier erg blij mee! Op zondag 19 december staan mensen van de 
werkgroep Diaconaat achterin de kerk om de jassen in te zamelen. Ook kunt deze op 
andere zondagen altijd achterlaten in de pastorie (onder de kapstok) voor de 
vluchtelingen en bezoekers van de Kloof! 
Contact: wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl 

 

 

 

- - - - - - - - 

 

 

http://www.dominicusamsterdam.nl/werkt-u-mee-aan-het-nieuwe-kleed/
mailto:evalmmartens@gmail.com
https://dominicusamsterdam.nl/events/hemel-en-aarde-zijn-wij-2021-12-14/
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/dag-van-de-rechten-van-de-mens-10-december?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8U4XI3u8tkCSRLJZFae3-y1OVNOILA1hmhLpL_tSch1n7Ty47vAwNsaAuxvEALw_wcB
https://dominicusamsterdam.nl/events/joods-leerhuis-genesis-2022-01-18/
mailto:wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl


- CORONAMAATREGELEN: 1,5 M, MAX 150 BEZOEKERS  – T/M 19 DEC 
 
Naar aanleiding van de nieuwste besluiten van de overheid gelden de volgende 
maatregelen, tenminste t/m 19 dec: 

We houden 1,5 meter afstand en nodigen een max, aantal van 150 bezoekers 
voor de diensten uit. Uitnodigingen komen via kerktijd.nl. 
Bij binnenkomen en verplaatsen is ook het mondkapje verplicht (voor iedereen 
vanaf groep 8 van de basisschool) - deze kan af als u zit. 

▪ Houdt 1,5 m afstand 
▪ Gebruik een mondkapje 
▪ Bij klachten: kom niet (ook bij milde klachten en ook als 

je wel gevaccineerd bent!) 
 

De pastorie en kerk zijn niet te gebruiken tussen 17:00 ’s middags en 05:00 ’s 
ochtends. Alle activiteiten en groepen in deze periode die op deze tijd gepland 
zijn worden verplaatst, vervangen door Zoom of zijn afgelast. 

Zie meer via:  

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

 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om 
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te 
doen. We gaan ons voorbereiden op de kerstavond. Heb je zin om met ons 
mee te gaan ? 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) 

NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

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 

NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46 
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 

http://www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus
mailto:Evamartens@dominicusamsterdam.nl
http://www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
http://www.dominicusamsterdam.nl/

