Dominicus
+Amsterdam+

Witte Donderdag 14 april 2022

DE LAATSTE AVOND
Stille week 2022
ORDE VAN DIENST
1. ‘Al wat wij verlangen’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 56)
2. Welkom door Leontien Dekker
3. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 236)
4. Lezing: Johannes 13 (fragmenten)
5. ‘Jij bent de god’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 73)
6. Overweging door Henk Hillenaar
7. ‘Wat in stilte bloeit’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 68)
8. Tafelgebed ‘Die naar menselijke gewoonte’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers -202)
9. Delen brood en wijn met ‘En todo amar y servir’
10. Voorbeden en zegen
11. ‘Deze wereld omgekeerd’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 184)
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).

-------

AGENDA
- Vrijdag 15 april, Goede vrijdag ‘Onschuldig bloed op de Aarde’, 20:00u.
Janneke Stegeman
- Zaterdag 16 april, ‘De moed om te waken’ Paaswake, 21:00u. Eva Martens
- Zondag 17 april, ‘Toen en Hij, Altijd en Wij ’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!
- 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.
- 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. Meld je aan via de website van de Dominicus (in de Agenda)
of rechtstreeks via www.aanmelder.nl/klimaatwandeling
-16 APRIL 22:30 WAKE MET MERAL POLAT EN JANNE SCHRA
Na de paaswakedienst op 16/4 gaat de wake in de Dominicus nog door. Vanuit de stilte
maken zangeressen Janne Schra en Meral Polat ruimte waarin stemmen en harten
elkaar kunnen ontmoeten. Een experiment van lichamen en geluidsgolven waarin de
energie van de ruimte, de luisteraars en de zangers kan opbloeien tot iets wat schuurt of
harmoniseert en misschien dat beide tegelijkertijd. Behalve openheid wordt er niets
verwacht.
17 APRIL PAASOCHTENDWANDELING EN ONTBIJT
Wees welkom op paasochtend om 7.30u bij de Dominicus met stevige schoenen, een
eigen tekst of gedicht en iets lekkers te eten/drinken voor het paasontbijt. Tijdens een
wandeling van twee uur staan we op verschillende plekken stil om te luisteren naar
elkaars inspiratiebronnen. Ieder neemt zijn of haar eigen tekst/gedicht mee – kort en
krachtig. Als we weer bij de Dominicuskerk aankomen zetten we met elkaar een
feestelijk paasontbijt klaar. Iedereen neemt wat mee om te delen. De viering van Pasen
begint om 11.00u.
PASTORAAT

SECRETARIAAT

NIEUWSBRIEF
SOLIDARITEIT

-------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
Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud)
op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 0645503644)
Op de hoogte blijven? Meldt u aan via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
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