
Dominicus        Epifanie, zondag 9 jan 2022 
+Amsterdam+ 

 
E P I F A N I E 

 

Serie Ongezien, ongehoord, ongekend 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Mensen van God’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - 203) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Die gij geteld hebt’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - 239) 

4. Lezing Mattheus 3: 1-2, 5-6, 13-17 

5. Piano 

6. Lezing: Johannes 2, 1-11 

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

8. Overweging door Germain Creyghton 

9. ‘Een schoot van ontferming’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 67) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed: ‘Sacrament van hoop’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

12. Brood en wijn met G.F. Händel: ‘Eternal source of light divine’ 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 213) 

 

Zang door: Mirjam Nieboer, Felicita Williams, Vincent Blum, Hans Kronemeijer 
Solist: David Cohen, Saxofoon: Hans Boetje 
Piano en orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Bert Haver(geluid), Jan Noot (beeld) 
 
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 Kerst 24 & 25/12: € 5.632,- (waarvan € 2.643,50 via Givt) – deze opbrengst 
wordt gedeeld met de Taallessen en de Kloof 
Collecte 2 jan: € 959,- (waarvan € 584,- via Givt) 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 16 jan.: De nacht van de ziel. Overweging door Remco Graat 
- Zondag 23 jan.: De woestijn in. Overweging door Marcel Elsenaar 

 

- - - - - - - - 



- ‘Eternal source of light divine’ (G.F. Händel) 
 
Eternal source of light divine 
with double warmth thy beams 
display 
and with distinguish’d glory shine, 
to add a lustre to this day 
 

Eeuwige bron van goddelijk licht, 
etaleer met tweevoudige warmte 
Uw stralen 
en schijn met grootse glorie, 
om deze dag luister bij te zetten. 

 
 

 

- - - - - - - - 

 

 

 

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. 

 

-11 JAN 19:30 BIJBELLEZEN: MARCUS EEN VERONTRUSTEND VERHAAL 

Vanaf 11 januari komt de Bijbelleesgroep via Zoom bijeen – zolang de lockdown duurt. 
Zie het bijgewerkte leesrooster en meer informatie op de Agenda– of neem contact 
op met Anne-Marie Hauer of Betsie Wessendorp, via: a_mhauer@hotmail.com of 
020-6452595 | piet.smit2000@planet.nl of 020-6972128 

 

 

 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/


 

- CORONAMAATREGELEN: 1,5 M, MAX 50 BEZOEKERS BIJ DIENST 
 
Gedurende de lockdown, vooralsnog t/m 14 jan, zullen de diensten toegankelijk 
zijn voor max 50 bezoekers. Wij nodigen u uit via Kerktijd.nl. 

We houden 1,5 meter afstand en 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 voor groepen en bijeenkomsten. Alle 
activiteiten en groepen in deze periode zijn verplaatst naar later, vervangen 
door Zoom of zijn afgelast. 

Zie meer via:  

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

 
 
 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
Er is vandaag geen kindernevendienst vanwege de lockdown. 

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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