Dominicus
+Amsterdam+

Stille Zaterdag ,16 april 2022

DE MOED OM TE WAKEN

Stille week 2022

ORDE VAN DIENST
1. ‘Zwart als git’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 176)
2. Lezing Genesis 1: 1-5
3. Binnenbrengen licht met ‘Lumen Christi’

4. Welkom door Germain Creyghton
5. Lezing Exodus 13: 20-21
6. ‘Wolk en vuur’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen – Blauw 68)
7. Lezing Johannes 20: 1-18
8. ‘Als alles duister is’ (Taizé), verspreiden van het licht
9. Overweging door Eva Martens
10. ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 213)
11. Mededelingen en collecte
12. Tafelgebed met ‘Onze vader’ (t. F. Ploum, m. A. van Baest)
13. Delen brood en wijn met ‘Wek mijn zachtheid weer’ (t. H. Oosterhuis, m. A.
Oomen - Groen 40)

14. Voorbeden en zegen
15. ‘Alleluia’ (m. T. Jansen)

Zang: Dominicuskoor en Dominicuscantorij
Piano/orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Janrense Boonstra (geluid), Jan Lassche (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
- Pasen 17 april: Toen en Hij, Altijd en Wij. Overweging door Arjan Broers

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.
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de
OvD.
In de kerk komen de mandjes langs.
EXTRA BESTEMMING COLLECTE
De helft van de opbrengst van de collecte gaat naar Stichting
Melania, (Projectnr: AF-EG-3/E) Zie www.melania.nl
-STRAKS 22:30 WAKE MET MERAL POLAT EN JANNE SCHRA
Na de dienst gaat de wake in de Dominicus nog ca 1 uur door. Vanuit de stilte maken
zangeressen Janne Schra en Meral Polat ruimte waarin stemmen en harten elkaar
kunnen ontmoeten. Behalve openheid wordt er niets verwacht. - Wees welkom.
- 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.
Reisbegeleiders Andre Burghardt en Ingeborg de Lange nemen ons mee op een
prachtige, verstillende paasochtend-stadswandeling door Amsterdam. We starten met
een meditatie, daarna gaan we in stilte verder totdat we bij ons eerste punt zijn, waar we
teksten met elkaar delen. Tijdens de 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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