
Dominicus          Zondag 20 febr 2022 
+Amsterdam+ 

 

L A Z A R U S   –   O V E R   A N D E R E   V O R M E N 

 

V A N   L I E F D E   E N   G E M E E N S C H A P 
 

Serie Waar liefde is, daar is God 
 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Vriendelijk licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Die chaos schiep’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 56) 

4. Lezing Johannes 11: 1-27 

5. ‘Dan zal ik leven’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 232) 

6. Lezing Johannes 11: 28-44 

7. Overweging door Wielie Elhorst 

8. Piano 

9. ‘Nu nog met halve woorden’ (t. H. Oosterhuis, m. O Heer die daar) 

10. Mededelingen, collecte, piano 

11. Tafel met ‘Niemand heeft u ooit gezien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 80) 

12. Delen brood en wijn 

13. Voorbeden met ‘O God, Hear my prayer’ (Taizé) 

14. Zegen 

15. ‘Onze vader verborgen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Blauw 49) 
 

Zang door het Dominicuskoor 
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 13 feb € 912,- (waarvan € 622,50 via Givt)  
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 27 feb: Liefde voor jezelf. Overweging door Dinah de Riquet-Bons. 
- Wo 2 maart, 19:30u: Aswoensdag. Met Arjan Broers en Jan Kortie 
- Zondag 6 maart: Vluchten voor uitzichtloosheid. Overweging door Geeske 

Hovingh 
 
 



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. 

-EXTRA BESTEMMING COLLECTE – ST. OUDERENZORG MOLDAVIË 

IBAN NL94 ABNA 0629 4174 15 tnv ST. OUDERENZORG MOLDAVIE  
Meer informatie via de website: www.ouderenzorgmoldavie.nl 

 

- 27 FEB. KLIMAATLUNCH 

Het Klimaatplatform van de Dominicus houdt op 27 februari aanstaande weer een 
vegetarische lunch in de Grote Zaal na de dienst: vanaf 12.30 uur. Misschien kunt u een 
gerecht meebrengen; voor brood en drank wordt gezorgd. Tijdens de bijeenkomsten van 
het platform wisselen we hoopvolle initiatieven, ervaringen en berichten uit over het 
tegengaan van de klimaatcrisis. Dit keer komt uitgebreid het plan voor de aanschaf en 
aanleg van het Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder (43 ha in Amsterdam-
West) aan de orde. Aanmelding / info: Margriet Goddijn (m.m.goddijn@hetnet.nl) Kees 
Sluis (sluiskimm@planet.nl) 

 

- OPROEP KOFFIEZETTERS 

Weet u het nog? Een kopje koffie- of thee- na de dienst, of twee? Het lijkt erop dat dat 
binnenkort weer mogelijk zal zijn. Maar…alleen als er voldoende zetters zijn. 
Aanpakkers die eens in de 6 weken de koffie en thee willen zetten waar na de dienst de 
hele gemeente van kan genieten. We hebben nog 2 zetters en 4 schenkers nodig! 

U misschien? Wilt u eerst meer weten? Neem contact op met het secretariaat! (zie 
hieronder) 
 

- OPROEP ARTSEN 

Wij willen ervoor zorgen dat er - naast de KHV-ers - ook in de dienst een arts aanwezig 
is. Wij zijn daarvoor op zoek naar BIG geregistreerde artsen die in de curatieve zorg 
werken of hebben gewerkt en die zich willen opgeven voor een rooster. Hoe meer hoe 
beter! Neemt u contact op met het secretariaat? 

 

- ADRES CHRIS DE LEEUW 

Op verzoek van Chris geven wij u haar adres door. Chris de Leeuw verblijft nu in het 
Revalidatie centrum RECURA, 4e etage kamer 16, Zorgboulevard  Koningin Julianaplein 
36, 1502 DV  Zaandam. Bezoek is mogelijk en welkom! Bereikbaar met bus 391 vanaf 
Amsterdam CS en met bus 394 vanaf Station Sloterdijk 

 

 

- - - - - - - - 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/
mailto:m.m.goddijn@hetnet.nl
mailto:sluiskimm@planet.nl


VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we weer naar achteren om een 
verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te doen. 
Heb je zin om met ons mee te gaan ? Tot zo ! 

De kindernevendienstgroep. 

 

 

- CORONAMAATREGELEN (VRIJWEL) OPGEHEVEN 

Per 20/2 worden de Coronamaatregelen in de dienst en bij het groepenwerk 
grotendeels opgeheven. Geen mondkapjes meer, afstand houden is niet meer 
noodzakelijk. Het zal fijn zijn elkaar weer, zonder beperkingen, te kunnen zien! 

We vragen nog wel om enige voorzichtigheid en vooral respect voor elkaars 
gevoel van veiligheid. Er zullen bezoekers zijn die nog wel een mondkapje 
willen dragen en/of afstand willen houden. Daar moet ruimte voor zijn. 
Ook houden we in de kerk 1 vak waar je op 1,5 m afstand van elkaar kunt 
zitten. 

Verder gelden nog wel de basisregels: geen handen schudden, handhygiëne bij 
de ingang, thuis blijven als je je grieperig voelt. Zie:  

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

 

Met ingang van maart zullen we weer koffie schenken (mits er genoeg schenkers zijn), 
en gaan we in de dienst de bundels en collecteschalen weer gebruiken. 

 

 

- - - - - - - - 

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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