
Dominicus            Zondag 6 febr 2022 
+Amsterdam+ 

 
H E T   K R U I S:   D E   D O O D 

 

Serie De moed om te falen 
 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Mag jouw naam onze hulp zijn’ (t. G. Swüste, m. A. van Baest) 

2. Welkom door Alle van Steenis 

3. ‘Klankresten’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Oosterhuis) 

4. Lezing Johannes 12: 23-28 

5. ‘Houd mij in leven’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 20) 

6. Lezing fragment Laura van Dolron 

7. Piano 

8. Overweging door Claartje Kruijff 

9. ‘En het werd avond en morgen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Jansen - Blauw 45) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafel met ‘Gij machtige in eeuwigheid’ (t. E. Borgman, m. T. Löwenthal - Blauw 11) 

12. Delen Brood en wijn met ‘Over de eerbied’ (t. I. Gerhardt, m. B. Huijbers – Blauw 18) 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Uit staat en stand’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 19) 

 
Zang door het Dominicuskoor 
Piano en orgel: Evert van Merode, dirigent: Herman Rouw 
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 30 jan: € 942,54- (waarvan € 556,- via Givt)  
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 13 feb: Meer dan alleen kruimels, een verhaal van transformatie. 
Overweging door Janneke Stegeman. 

- Zondag 20 feb.: Lazarus – over andere vormen van liefde en gemeenschap 
Overweging door Wielie Elhorst 

- - - - - - - - 



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. 

 

- CORONAMAATREGELEN 
Wij nodigen 150 bezoekers 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 te gebruiken voor groepen en bijeenkomsten – wel 
vragen we u de protocollen te volgen en als het mogelijk is te kiezen voor online 
bijeenkomsten – het secretariaat kan u daarbij helpen. 

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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