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P I N K S T E R E N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Leren ontvankelijk leven 
  



ORDE VAN DIENST 

1. Lezing Handelingen 2: 1-13 

2. ‘Ontwaakt gij die slaapt’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 147) 

3. Welkom door Henk Hillenaar 

4. ‘Lied over de geest’ (t. E. Martens, m. A. van Baest -zoz) 

5. Lezing H. Nouwen, Een parel in Gods ogen (fragment) 

6. 'Niemand ontkomt eraan' (t. M. Jacobse, m. T. Jansen – Blauw 40) 

7. Overweging door Eva Martens 

8. Doop 

- Intocht doopkinderen met ‘Laudate omnes gentes’ (Taizé - zoz) 

- Doop van: 

- Omar Mannes Stegeman 

zoon van Dirk van der Lingen en Janneke Stegeman 

Omar wordt gezalfd door Jantine Versluis - van der Lingen 

- Kathelijne Faddegon 

dochter van Krispin Faddegon en Judith van der Wel 

Kathelijne wordt gezalfd door Paula Magnus 

- Namens de gemeente krijgen de kinderen het licht van de paaskaars van: 

Petra Meijerhof en Dick de Korte 

- ‘Vrede voor jou’ 

9. Mededelingen en collecte 

10. Tafel met ‘Kom met uw geest’ (t. F. Ploum, m. A. van Baest -zoz) 

11. Delen brood en wijn met 'Neem mij aan zoals ik ben' (Iona - zoz) 

12. Voorbeden met 'Adem, geestkracht' (t. F. Ploum, m. A. van Baest - zoz) 

13. Zegen 

14. ‘Kom schepper geest’ (t. S. Prins/ T. Barr, m. T. Löwenthal – Blauw 17) 

Zang: Dominicuskoor 
Fluit: Marijke de Jong, piano Luc Blommers, dirigent: Evert van Merode 
 
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) 
Collecte 29 mei: € 1.169,65 (waarvan € 530,50 via Givt). 

 - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 12 juni: Verdwalen. Overweging door Leontien Dekker 

- Zondag 19 juni . De cultuurschok kwam op de terugweg. Overweging door 
Juut Meijer 

- - - - - - - 

 
 
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: SCHULDHULPMAATJE 
De helft van de collecte van vandaag gaat naar de Stichting Jireh 
– voor SchuldHulpMaatje.Amsterdam. Bankrekening NL71 TRIO 0338 5779 39 t.n.v. St. 
Jireh Amsterdam. Voor meer informatie zie: www.schuldhulpmaatjeamsterdam.nl 
 
- BOEKEN COLET VAN DER VEN – NEEM MEE 
Voor de mensen die eerder niet in de gelegenheid waren: deze zondag kunt u voor de 
tweede en laatste keer exemplaren van twee boeken van Colet van der Ven meenemen: 
Het kwaad en ik, een zoektocht naar de wortels van geweld en Onzichtbare levens (of in 
vertaling Invisible lives) over marginale groepen wereldwijd met aids, -zoals  
transgenders in India, druggebruikers in Myanmar en bendeleden in Zuid-Afrika. Dat kan 
voor een vrijwillige bijdrage. De boeken liggen op de tafel bij de uitgang. 
 
- OPROEP NIEUWE SERIES 2022-2023 
Eens per jaar bezint het LT zich een dag lang op de thema’s van de diensten-series van 
het komende jaar Dat doen wij dit jaar op 10 juni. 
Wij willen graag de gedachten, wensen en behoeften die jullie in de gemeente hebben 
over nieuwe series meenemen. Misschien heb je de laatste maanden iets gemist en heb 
je gedacht; “waarom hebben ze daar geen aandacht voor gehad?” Misschien heb je wel 
een fantastisch idee voor een serie – of wil je met een werkgroep een thema onder de 
aandacht brengen? 
Jouw wensen, ideeën en inspiratie kan ons helpen bij onze afwegingen. 
Bij deze dus een oproep. Breng je idee, wens voor een serie in. Dan nemen wij dat mee 
op 10 juni. 
U kunt het sturen naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl. 
Alles mag. Niets moet. Namens het LT, Alle van Steenis 
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- 20 JUNI: OUDERENMIDDAG ‘HOE OUDER, HOE WIJZER?’ 

Een lunch, een goed gesprek, fijne ontmoetingen en een lied – het is alweer drie jaar 
geleden dat we een middag organiseerden voor de ouderen in de Dominicus. We eten 
samen, wisselen verhalen uit, zwijgen en zingen samen. Pastor Arjan Broers vertelt een 
verhaal over ‘wijsheid’ en geeft er uitdagende opdrachten bij.  
20 juni, 12.30 tot 15.30 uur, kosten: eur 7,-, aanmelden via de Werkgroep Pastoraat: 
werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl 
 

-OPROEP WERKGROEP PASTORAAT 
Vanwege het vertrek van een aantal leden van de Werkgroep Pastoraat (WP) zijn we op 
zoek naar nieuwe mensen. De werkgroep doet drie dingen: 
- Op de eerste plaats dient de werkgroep als klankbord voor de pastores voor het 
pastoraat.  
- Ten tweede organiseert de WP een aantal vaste, doorlopende groepen. Met daarnaast, 
in het voor- en najaar, een uitgebreid programma van “eenmalige” groepsactiviteiten. 
- Ten derde fungeert de werkgroep als een spin in het web: wat moet er praktisch 
gedaan worden en wie is er, binnen of buiten de werkgroep, beschikbaar om te helpen? 
We vergaderen elke 4 tot 6 weken, doorgaans op maandagavond. Heb je 
belangstelling? Neem contact op met de voorzitter, Marleen Wijdeveld (via:  
wgpastoraat@dominicusamsterdam.nl) (ook voor incidentele hulp!) 

- OPROEP GELUID- EN BEELD-GROEP 
De groep technici voor beeld & geluid is op zoek naar uitbreiding. 
Als geluidstechnicus zorg je voor de versterking in de kerk en het maken van een mooie 
geluidsmix voor de streaming. Wij zoeken kandidaten met een goed gehoor en 
technische affiniteit of ervaring met geluidstechniek. 
Voor de beeldtechniek zoeken we mensen die ervaring hebben met videomontage op de 
computer. Wij gebruiken Wirecast voor het mixen van beeld en geluid waarna het 
uitgezonden wordt naar het internet.  
Je zal goed ingewerkt en begeleid worden totdat je in staat bent zelfstandig te opereren. 
Contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

- OPROEP KLUS-GROEP 
De klusgroep voert ca 5 keer per jaar klein onderhoud aan de kerk en pastorie uit. Deze 
klussen kunnen variëren van hang- en sluitwerk, timmer- of schilderwerk, verlichting, 
elektra etc. 
Uitbreiding van de groep vooral met wat jongere mensen dan nu in de klusgroep zitten is 
dringend gewenst. Vakopleiding is niet nodig, 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) 

STEUN DE TAIZÉ-REIS 
Uit de Dominicus en andere kerken in Amsterdam gaat deze zomer een groep jongeren 
naar Taizé. Om deze bijzondere ervaring te kunnen bieden ook aan jongeren met minder 
middelen, zoeken we nog wat financiële ondersteuning. Na de viering op 19 juni zullen 
we een sponsoractie houden om de reis naar Taizé mogelijk te maken. Er wordt dan 
zelfgebakken taart, cake en koek verkocht. 
U kunt ook uw bijdrage geven via: NL34 RABO 0373 7414 13 T.n.v. Prot. Gem 
Amsterdam, onder vermelding van 'Sponsoractie taizereis 2022'. 

 

- - - - - - - - 
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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 
 

Omslag © Caren van Herwaarden: ‘De Reis IV’ (2018) 
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