
Dominicus          Zondag 1 mei 2022 
+Amsterdam+ 
 

O V E R   I N N E R L I J K E   V R I J H E I D 
 

Serie Vrijheid 
ORDE VAN DIENST 

 

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

2. Welkom door Arjan Broers 

3. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 236) 

4. Lezing: Exodus 3: 7-14 

5. ‘Vroeg in de morgen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 79) 

6. Overweging door Colet van der Ven 

7. ‘Gij die niemand naar de ogen ziet’ (t. H. Oosterhuis, m. A. van Baest - zoz) 

8. Collecte/Mededelingen 

9. Tafelgebed: rondom ‘Ik zal er zijn’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - 229) 

10. Brood en wijn met ‘Deze woorden’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - zoz) 

11. Voorbeden en zegen met 'Keer u om' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

12. ‘Blijf niet staren’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 231) 

 

Zang: Dominicuskoor 
Piano/orgel: Henri Heuvelmans, dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Janrense Boonstra (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). 
Collecte 24 april: € 1143,93 (waarvan € 495,- via Givt) 

- - - - - - - 

- Zondag 8 mei: Over vrijheid in onvrijheid. Overweging door Bettine Siertsema 

- Zondag 15 mei: Over vrijheid en lichamelijkheid. Overweging door Marcel 
Elsenaar 

- - - - - - - 

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. 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/


- STRAKS: GESPREK HENK HILLENAAR – ARJAN BROERS 

Over ‘Een leven met Loyola en Freud’ 12:45-13:45u 

Aan het begin van de coronatijd, in 2020, verscheen de autobiografie van Henk 

Hillenaar, het oudste lid van ons liturgisch team. Een leven met Loyola en Freud is een 

lijvig, levendig en openhartig boek van een jongeman die jezuïet werd en francofiel, die 

de katholieke kerk zag veranderen, uit de kast kwam, het ambt verliet maar actief bleef 

in de Dominicus. Het is een persoonlijk boek, en tegelijk het verhaal van een generatie. 

Door corona moesten we onze plannen om er samen aandacht aan te besteden telkens 

uitstellen. Maar op 1 mei houden we een goed gesprek bij de boterham. (Zelf brood 

meenemen) 

Voor meer informatie zie de Agenda: dominicusamsterdam.nl/evenementen/ 

- LEERHUIS HOOGLIED MET GERARD SWÜSTE 

Op 4 avonden komen we bijeen om het Hooglied te lezen onder leiding van Gerard 

Swüste:. Dinsdag 10 en 17 mei en 14 en 28 juni, 19:30-21:30, Grote zaal. Kosten: eur 

20,- (incl. koffie/thee/kopieën).  

Voor meer informatie zie de Agenda dominicusamsterdam.nl/evenementen/ 

Of neem contact op met Anne-Marie Hauer: a_mhauer@hotmail.com | 06-10865060 

Betsie Wessendorp: piet.smit2000@planet.nl | 020-6972128 

- 14 MEI: MEDITATIEDAG 

Op zaterdag 14 mei wordt er in onze Dominicuskerk weer een zenmeditatiedag 

gehouden, van 10.00-16.00u. onder leiding van zenmeester Jef Boeckmans. Voor 

aanmelden of meer informatie zie de Agenda dominicusamsterdam.nl/evenementen/ 

(doorbladeren naar 14 mei) – of neem contact op met Riet Spierings. 

- 15 MEI: WAANZIN EN RELIGIE – BERRY VORSTENBOSCH EN MICHAEL ELIAS 

Van 13:30-15:00 een gesprek onder leiding van Colet van der Ven in de Grote zaal. 

Graag aanmelden. Voor meer informatie zie de Agenda 

dominicusamsterdam.nl/evenementen/ (doorbladeren naar 15 mei) 

- - - - - - - - 

 

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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