
Dominicus            Zondag 16 jan 2022 
+Amsterdam+ 

 
D E   N A C H T   V A N   D E   Z I E L 

 

Serie De moed om te falen 
 
 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Overal zijt gij’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 28) 

2. Welkom door Henk Hillenaar 

3. ‘Handen’ (t. G. Achterberg, m. T. Jansen - Blauw 57) 

4. Lezing T. Merton ‘Heer mijn God’ 

5. ‘Nu eens heb ik je in mijn hoofd’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - 195) 

6. Lezing Lukas 4: 1-4 (Naardense Bijbel) 

7. Muziek 

8. Overweging door Remco Graat 

9. ‘Delf mijn gezicht op’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 186) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafel met ‘De disgenoten’ (t. I. Gerhardt, m. T. Löwenthal - Blauw 60) 

12. Brood en wijn met ‘Zoek zijn aangezicht’ (t. L. Haft, m. A. v. Baest) 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 70) 

 
Zang door: Elsbeth van Wees, Tineke van Delft, Herman Huijmans, Stan van Walstijn 
Piano en orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Hans Boetje (geluid), Geert-Jan Meijerhof (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 9 jan: € 821,50 (waarvan € 556,- via Givt) 
 
De lezing van Th. Merton is een fragment uit ‘Overdenkingen in eenzaamheid’, 
Uitgeverij. Damon, 2019 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 23 jan.: De woestijn in. Overweging door Marcel Elsenaar 
- Zondag 30 jan.: De vloed. Overweging door Eva Martens 
 



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. 

 

- NU 13:00u: CEREMONY OF CAROLS – BENJAMIN BRITTEN 
Straks kunt u luisteren en kijken naar een uitvoering van ‘The Ceremony of 
Carols’ van Benjamin Britten uitgevoerd door St. Passieprojecten. Deze zou 
eerder plaatsvinden, maar kon door de lockdown geen doorgang vinden; de 
stichting biedt het de Dominicusgemeente alsnog (online) aan. 
Britten componeerde aan de hand van middeleeuwse en vroeg-Engelse 
literatuur een verzameling liederen. Moderne liederen op Oud-Engelse teksten. 

Door het projectkoor Passieprojecten olv Madeleine Ingen Housz, piano Jan 
van der Zanden 

 

- VERDIEPINGSDINSDAGEN ‘DE MOED OM TE FALEN’  
Ook tijdens deze serie zijn er 4 verdiepingsdinsdagen, begeleid door Arjan 
Broers en Eva Martens. 
In 4 bijeenkomsten via Zoom gaan we op pad met de zin en onzin, betekenis en 
betekenisloosheid in ons eigen en gezamenlijke, grote en kleine falen. Is er 
zoiets als talent voor falen? Of zijn we er ten diepste juist allemaal even 
onbeholpen in en kunnen sommigen het beter verbergen? Misschien merken 
we gaandeweg dat we groeien in faalvaardigheid; kunnen we de moed vinden 
om het falen in de ogen te zien en er soms zelfs om te lachen.  
Dinsdagavond 19.30-20.30 uur via Zoom, op 18 januari, 25 januari, 1 februari 
en 8 februari.. Meer informatie op de website in de Agenda 

Aanmelden via Eva Martens: evalmmartens@gmail.com 

 

- ADRES CHRIS DE LEEUW 

Wilt u Chris een kaartje sturen? Neemt u dan even contact op met het 
secretariaat voor het adres? secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

 

- - - - - - - - 

  

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
https://dominicusamsterdam.nl/events/verdiepingsdinsdagen-de-moed-om-te-falen-via-zoom-2022-01-18/
mailto:evalmmartens@gmail.com


 

- CORONAMAATREGELEN: 1,5 M, MAX 50 BEZOEKERS BIJ DIENST 
 
Vanaf 23/1 gaan wij weer meer mensen uitnodigen, na 25/1 bekijken we of de 
versoepeling doorzet. 

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!) 
 

 

Zie meer via:  

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

 
 
 
 
 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

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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