
Dominicus           Vierde advent, zondag 19 dec 2021 
+Amsterdam+ 

 
O V E R   E E N Z A A M H E I D 

 
Serie Ongezien, ongehoord, ongekend 

 
ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Stilte nu’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. Aansteken adventkaar met ‘Schenk nieuw licht’ (t. F. Ploum, m. A. van Baest) 

4. Lezing uit apocrief pseudo Matteus-evangelie 

5. Muziek 

6. Lezing uit Etty Hillesum Nagelaten geschriften 

7. ‘Vriend’ (t H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

8. - Overweging door Colet van der Ven 

- ‘U moet ik spreken’ (t. H. Oosterhuis, m. A. van Baest) 

- Overweging 

9. ‘Nun komt der heiden Heiland’ J.S. Bach, Hans Boetje saxofoon 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed 

12. Delen brood en wijn, ‘Lied voor de naamlozen’ (t. C. van der Ven, m. A. van Baest) 

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

14. Zegen 

15. ‘Wachter, hoever is de nacht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 179) 

 
Zang door de leden van het Dominicuskoor, solo Petra Meijerhof 
Piano en orgel: Evert van Merode, saxofoon: Hans Boetje, dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Janrense Boonstra (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 12/12/2021: € 1.223,50 ( waarvan € 826,- via Givt). 

 

- - - - - - - - 

 



AGENDA 

- Vrijdag 24 december: Kerstavond - Zien wij het goed? Overweging door Arjan 
Broers. Dienst om 19:00 – met kinderkerstspel 

- Zaterdag 25 december, Kerstmis - Zien wij het goed? Overweging door Arjan 
Broers. Dienst om 11:00. 

- NB Geen dienst op 26/12 
- Zondag 2 jan. Licht schijnt in de duisternis. Overweging door André Wesche 
- Zondag 9 jan. Epifanie. Overweging door Germain Creyghton 

- - - - - - - - 

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/ 

- 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: 

- INZAMELING WINTERJASSEN ZONDAG 19 DECEMBER. 
Heeft u nog een winterjas liggen die niet meer gebruikt wordt? Ongedocumenteerde 
vluchtelingen zijn hier erg blij mee! Vandaag 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 

- - - - - - - - 

- OVER DE KERSTDIENSTEN 
 

Ivm de nieuwste maatregelen wordt de late dienst van de kerstavond verplaatst naar 25 

december, om 11:00. Er is dus een Kerstavonddienst op 24 dec om 19:00  - met 

kerstspel en gericht op kinderen en gezinnen - en een Kerstochtend dienst op 25 dec om 

11:00. 

Voor beide diensten zijn ca 150 plekken beschikbaar – die worden via Kerktijd verdeeld. 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
http://www.vluchteling.nl/
http://www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2022/
mailto:evalmmartens@gmail.com
https://dominicusamsterdam.nl/events/hemel-en-aarde-zijn-wij-2021-12-07/
mailto:wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl


 

- CORONAMAATREGELEN: 1,5 M, MAX 150 BEZOEKERS  – T/M 14 JAN 
 
Naar aanleiding van de nieuwste besluiten van de overheid gelden de volgende 
maatregelen, tenminste t/m 14 jan: 

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 6 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, 
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 
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