
Dominicus      zondag 3 april 2022 
+Amsterdam+ 
 
 
 

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

Serie Vluchten 
 

 

 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Al wat wij verlangen’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen – Blauw 56) 

2. Welkom door Arjan Broers 

3. ‘Aarde. Deze.’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - zoz) 

4. Lezing Jesaja 58: 6-11 

5. Muziek 

6. Recitatie Koran, Soera 40: 57 door Enis Odaci 

7. Overweging door Enis Odaci 

8. ‘Over de eerbied’ (t. I. Gerhardt, m. B. Huijbers – Blauw 18) 

9. Mededelingen & collecte 

10. Tafel met ‘Wat in stilte bloeit’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 68) 

11. Delen brood en wijn met ‘De wildernis zal bloeien’ (t. M. Nijhoff, m. T. Löwenthal - 

Blauw 61) 

12. Voorbeden & zegen 

13. ‘Honderd bloemen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 165) 

 

 

 

Zang: Dominicuskoor | Piano/orgel: Evert van Merode | dirigent: Arjan van Baest 

Techniek: Janrense Boonstra (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 maart: € 1096,- (waarvan € 578,50 via Givt).  
 
 
 
 
 



 

AGENDA 

- Zondag 10 april: Palmpasen Vluchten of juist niet? Overweging door Marcel 
Elsenaar 

- Donderdag 14 april, Witte donderdag, 20:00u. Henk Hillenaar 

- Vrijdag 15 april, Goede vrijdag, 20:00u. Janneke Stegeman 

- Zaterdag 16 april, Paaswake, 21:00u. Eva Martens 

- Zondag 17 april, Paasmorgen, Overweging door Arjan Broers 

 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
- BLOEMENHULDE GOEDE VRIJDAG 
Op Goede Vrijdag is er een bloemenhulde rond het kruis. Wie daaraan mee wil doen, 
wordt verzocht zelf bloemen mee te nemen. De bloemen zullen worden gebruikt voor de 
versiering van de kerk met Pasen. Hulp bij de versiering van de kerk - na de dienst van 
Goede Vrijdag - is welkom! 

- BOEKENTAFEL 
Bij de boekentafel 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. 

 

- 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. 

 



 

-STOP DE OORLOG 
Het Amsterdams initiatief ‘Stop de oorlog’ gaat maandag 4 april om 18 uur voor de 5e 
keer actie voeren op het Museumplein. Met medewerking van dichters, een Fanfare, het 
Vredeskoor Amsterdam-West en met diverse sprekers laten we ons protest horen en 
uiten we ons verdriet over de slachtoffers van het afschuwelijke geweld. In de 
organisatie zitten 2 Dominicusgangers maar meer gemeenteleden zijn van harte 
welkom! 
Kom ook, sluit je aan en laat je horen! Lees meer op www.stopdeoorlogamsterdam.nl 

- 16 APRIL: STILTEWANDELING 
De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 16 april een 
klimaatwandeling door Amsterdam-Oost. Met deze variant op de walk of peace willen de 
meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen die lid zijn van de Raad van 
Kerken Amsterdam hun bezorgdheid tonen over de aantasting van het leven als gevolg 
van de klimaatverandering. Ze voegen zich bij de internationale oproep van kerkleiders 
om in actie te komen: ‘Luister naar de roep van de aarde!’ 
De wandeling voert langs tal van groene en duurzaamheidsinitiatieven in Amsterdam 
Oost de Dapperbuurt en de Indische Buurt. Meld je aan via de website van de Dominicus 
(in de Agenda) of rechtstreeks via www.aanmelder.nl/klimaatwandeling  
(lukt dat niet? zie dan www.rvkamsterdam.nl/klimaatwandeling/ of stuur een mail naar 
klimaatwandeling@gmail.com). 

 

- VERDIEPINGSDINSDAGEN ‘VLUCHTEN’ – LIVE EN ZOOM. 
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 

- 23 APRIL DOMINICUS VROUWENDAG: ’DOMWEG GELUKKIG IN DE DOM’ 
We gaan, net zoals vorig jaar, een Vrouwendag organiseren in onze Dominicuskerk met 
nu als thema:” Domweg gelukkig in de Dom” op zaterdag 23 april 2022. 
Het wordt weer een dag vol verrassingen: met o.a. koffie met taart, lunch, aangeklede 
borrel, een uitgebreid diner, bijpraten, actieve, creatieve en ontspannen workshops en 
vooral plezier hebben. 
De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar en we beginnen om 11 uur. De dag zal rond 21.00 
uur afgesloten worden. De kosten voor deze dag zijn € 40. Als het bedrag een bezwaar 
is, kan je contact opnemen met het Solidariteitsfonds (zie Dominicus Website). 
Wil je meedoen en/of heb je vragen, ideeën, tips etc. we horen het graag via een mail 
naar: domvrouwenweekend2022@gmail.com 
Zodra wij jouw mail binnen hebben, ontvang je z.s.m. een aanmeldingsformulier van ons. 
Hartelijke groeten, 
Hannie Bulsink, Tineke Dijkstra, Anselma van der Gulik, Annette Sederel, Veronique 
Schol 

 

 

 

- - - - - - - - 
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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. 
Vandaag gaan we alvast bezig met de Palmpasen-stokken. 
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 
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