
Dominicus      woensdag 6 maart 2022 
+Amsterdam+ 
 

V L U C H T E N   V O O R   U I T Z I C H T L O O S H E I D 
 

Serie Vluchten 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Welkom’ (t. M. Pootstra, m. T. Löwenthal - Blauw 55) 

2. Welkom door Alle van Steenis 

3. ‘Verberg uw aangezicht niet voor mij’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

4. Lezing: Psalm 88 vrij 

5. ‘Lied uit de ballingschap’ (t. G. Swüste, m. P. Valk - Blauw 8) 

6. Tweeluik-Overweging door Izzy Bangura en Geeske Hovingh 

7 ‘Een beter land’ (Herman van Veen) door Lindy van den Muijsenberg 

8. Mededelingen/collecte 

9. Tafelgebed ‘Om zegen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

10. Delen brood en wijn, met ‘Waar vriendschap is’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

11. Voorbeden en zegen 

12. ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ (t. H. Oosterhuis, m. Stralsünd 1614 - Groen 1) 

 
 
Zang: Dominicuskoor, Solo: Lindy van den Muijsenberg 
Piano/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 27 feb € 1680,- (waarvan € 984,50 via Givt). 
 
 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 13 maart: Vluchten voor angst. Overweging door Henk Hillenaar 
- Zondag 20 maart: Vluchten voor verantwoordelijkheid. Overweging door 

Gerhardt Scholte 

 

- - - - - - - - 



 
 
 
 
 
- ‘Een beter land’ (Herman van Veen) 

 
Ze trekken over bergen 
doorkruisen de woestijn 
of zwerven over zeeën 
om vrij te zijn 
Waar de oorlog teistert 
waar de honger woedt 
moeten ze uit huis vandaan 
en zwerven dan voorgoed 
De eeuwen door klinkt in de nacht 
steeds diezelfde bange klacht: 
waar is thuis? 
Waar is thuis? 
Iedereen blijft hopen 
dat hij nog een toekomst heeft 
rust voor zijn vermoeide hoofd 
een plek waar hij in vrede leeft 
 
laat me niet verrekken pak me bij de hand 
en we vinden misschien samen 
ooit nog een beter land 
Iedereen blijft hopen 
dat hij nog een toekomst heeft 
rust voor zijn vermoeide hoofd 
een plek waar hij in vrede leeft 
 
laat me niet verrekken 
pak me bij de hand 
en we kijken misschien samen 
uit op een beter land 
Iedereen blijft hopen 
dat hij nog een toekomst heeft 
rust voor zijn vermoeide hoofd 
een plek waar hij in vrede leeft 
als je maar dichtbij blijft 
gaan we hand in hand 
en zullen we de grens passeren 
van een nieuw en beter land 

 
- - - - - - - - 

 

  



MEDEDELINGEN 

 

- BOEKENTAFEL 

De boekentafel is weer open! Komt u langs na de dienst? 

Daar o.a. verkrijgbaar: ‘Papieren monument voor de papierlozen’ – 31 portretten in een 
krant, eur 15,- van Domenique Himmelsbach de Vries. 16 van deze portretten zijn 
gebruikt als illustratie voor de serie ‘Vluchten’. 

 

 

 

- 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 : HULP AAN OEKRAÏNE - 
TEARFUND 

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Tearfund is samen met het Christelijk 
Noodhulpcluster in actie gekomen en vraagt uw steun. 
U kunt doneren via: NL32 ABNA 0501 0303 01  
of kijk op onze website voor meer informatie 

 

- 40-DAGENTIJDKALENDER 

Ontvangt u de 40-dagentijdkalender in de mail? 

Niet? stuurt u dan een email naar 40dagentijdkalender@gmail.com. Vermeld uw naam 
en emailadres. U krijgt dan de kalender in de mail - elke dag tot Pasen. 

 

- 13 MAART PLATFORMBIJEENKOMST DIAKONAAT 

Een bijeenkomst rond het thema vluchten, het thema van de 40dagentijd. 

We vertonen de spraakmakende documentaire Shadow Game, die een aantal 
vluchtelingen volgt op hun reis en de ontberingen laat zien die veel vluchtelingen op hun 
helse tocht door Europa meemaken. Shadow Game is winnaar van de Dutch movies that 
matter Award 2021, evenals het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire. Wij 
vertonen de verkorte versie. De samenstellers van deze documentaire en mogelijk ook 
een van de vluchtelingen, zullen ook aanwezig zijn. 
Na het zien van de documentaire is er gelegenheid voor gedachtewisseling met de 
makers van de documentaire en het uitwisselen van ervaringen.  
Iedereen  is van harte welkom, speciaal leden van de verschillende diaconale groepen. 
Wij zorgen voor koffie en thee. Het is aan te raden een eigen lunch mee te brengen. Om 
enig idee te hebben op hoeveel belangstellenden we mogen rekenen vragen wij u zich 
op te geven op email: wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl 

De werkgroep diaconaat hoopt op veel belangstelling. 

Grote zaal, van 12.30 tot 14.30 uur 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
https://dominicusamsterdam.nl/oorlog-in-oekraine-help-nu/
mailto:wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl


 

- VERDIEPINGSDINSDAGEN ‘VLUCHTEN’ – LIVE EN ZOOM 

Op de dinsdagen tijdens de 40-dagentijd zijn er weer verdiepingsdinsdagen met Arjan 
Broers en Eva Martens. Rond het middaguur in de pastorie-  in de avond via Zoom. 
Dinsdagochtend van 11:00-12:30 in de Grote zaal, dinsdagavond 19.30-20.30 uur via 
Zoom, van dinsdag 8 maart t/m 12 april. Meer informatie op de website in de Agenda 

Aanmelden via Eva Martens (dan krijgt u ook de Zoomlink): evalmmartens@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

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 

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:evalmmartens@gmail.com
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