
Dominicus      zondag 20 maart 2022 
+Amsterdam+ 

V L U C H T E N   V O O R   

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D 
  

Serie Vluchten 
 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Wees hier aanwezig’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 12) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Deze wereld (Wat geen oog heeft gezien)’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 211) 

4. Lezing - Deuteronomium 16: 11 
- Muziek 
- Marcus 11: 7-18 

5. ‘Verdoofd en schamper’ (t. H. Oosterhuis, m. B Huijbers -  237)  

6. Tweeluik Overweging door Gerhard Scholte 
Muziek 
Bijdrage door Alied Blom (Vrouwen tegen Uitzetting) 

7. ‘Lied van geloof, hoop en liefde’ (t. N. Schuman, m. J. Pasveer) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘Gij die de stomgeslagen mond’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Gr 64) 

10. Delen brood en wijn, met ‘Donna Nobis Pacem’ 

11. Voorbeden en zegen 

12. ‘Zevenmaal’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 145) 

 

Zang: Dominicuskoor | Piano/orgel: Evert van Merode | dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Bert Haver (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). 
 
Rectificatie collecte 6 maart € 3021,45 (waarvan € 1419,25 via Givt) De helft hiervan 
komt ten goede aan Tearfund, voor noodhulp voor Oekraïne. 
Collecte 13 maart: € 2537,65 (waarvan € 1243,50 via Givt). De helft hiervan komt ten 
goede aan St. Scharlaken Koord 
 

AGENDA 

- Zondag 27 maart: Vluchten voor de pandemie. Overweging door Alle van 
Steenis 

- Zondag 3 april: Vluchten voor het water. Overweging door Enis Odaci 

- - - - - - - - 



- ‘Lied van geloof, hoop en liefde’ (t. N. Schuman, m. J. Pasveer) 

- ‘Donna Nobis Pacem’ 



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’. 

- CD’s ARJAN EN EVERT : PIANO WORKS & ORGAN WORKS (– en steun Oekraine) 
Tijdens de afgelopen Corona-jaren hebben Arjan en Evert twee CD’s uitgebracht met 
eigen composities voor respectievelijk piano en orgel.  
De 1e CD Piano Works: Expressieve, romantische piano-miniaturen voor twee en vier 
handen. De 2e CD Organ Works: orgelwerken met sopraan-solo’s geïnspireerd op de 
Heilige Catharina van Alexandrië.  
Na afloop van deze dienst kunt u bij de boekentafel terecht om deze CD’s voor de prijs 
van €15,- per stuk aan te schaffen. Per verkochte CD wordt €5,- bestemd voor Stichting 
Tearfund – ten bate van Oekraïne 

- 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. 
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de 
OvD. 

In de kerk komen de mandjes langs. 

- 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 

- 2 APRIL GROTE SCHOONMAAK 
Op zaterdag 2 april, vanaf 9.30 uur, wordt het gebouw van de Dominicus weer groots 
schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Een uurtje of een hele dag, er is altijd wel een 
klusje te doen. Doet U mee?? Voor koffie, thee en een heerlijke lunch wordt gezorgd! 
Aanmelden kan via de intekenlijst bij de ingang van de kerk, maar ook bij: Riet Nouwens,  

mnouwens@hetnet.nl of Hannie Bulsink: hanniebulsink@gmail.com 

- 23 APRIL DOMINICUS VROUWENDAG: ’DOMWEG GELUKKIG IN DE DOM’ 
Informatie op onze website in de Agenda (scroll naar 23 april). Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar – aanmelden via:domvrouwenweekend2022@gmail.com 

- ONDERSTEUNING ARCHIEFCOMMISSIE GEZOCHT 
Zie voor informatie: https://dominicusamsterdam.nl/vriend-van/vrijwilliger/ 
Of vraag ernaar bij Emile. 

- KLUSGROEP KLEIN ONDERHOUD ZOEKT UITBREIDING 
Ca. 5 keer per jaar voert de klusgroep klein onderhoud aan de kerk en pastorie uit. Deze 
klussen kunnen variëren van hang- en sluitwerk, timmer- of schilderwerk, elektra etc. Het 
gaat nadrukkelijk om klein onderhoud. Uitbreiding van de groep vooral met wat jongere 
mensen dan nu in de klusgroep zitten is dringend gewenst. Het mag een ervaren 
persoon zijn of iemand met interesse voor gebouwen en techniek, die we dan gaan 
inwerken in de diverse klussen in en om het kerkgebouw. Vakopleiding is niet nodig, 
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twee rechterhanden wel Je krijgt dan – soms letterlijk – de verborgen kant v/h 
kerkgebouw zien. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met de coördinator 
klusgroep: Gertjan van Dijk (contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl) 

- ACTIE SOLIDARITEITSFONDS: ‘LEZEN MAAKT WIJZER’ 
In aanloop naar de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 9 t/m 18 april 2022, is 
op de zondagen 13 en 20 maart 2022 de actie ‘Lezen maakt wijzer'.  Met de actie wil het 
solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei 
omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het 
lidmaatschap van de bibliotheek kunnen betalen. Tegelijk met deze actie kan ook een 
bijdrage worden gevraagd in de reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te 
komen. 
Als u kunt geven: 
Er vindt geen collecte door het Solidariteitsfonds plaats. We verzoeken u uw gift over te 
maken op het rekeningnummer van het Solidariteitsfonds:  
NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder 
vermelding van “gift lezen maakt wijzer 2022” 
Als u een bijdrage nodig heeft:  
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een 
mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.  
Een aanvraag kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 22 maart 2022 

(Kunt u niet mailen - neemt u dan contact op met het secretariaat) 

- - - - - - - - 

Nu: Kinderen in actie voor Oekraïne: sponsorloop 
 

Vandaag rennen de kinderen tijdens de dienst rondjes om de kerk. Voor ieder 
gerend rondje kunnen zij gesponsord worden door de bezoekers. Het 
opgehaalde bedrag zal ten goede komen aan Oekraïne waar ze nu alle hulp 
kunnen gebruiken. 

Doe je mee? De kinderen staan klaar met hun sponsorformulier! 

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 
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