
Dominicus           Zondag 26 juni 2022 
+Amsterdam+ 
 

D O O R   D E   W E R E L D   G A   I K   E N   V R A A G… 
 

Serie Leren ontvankelijk leven 
ORDE VAN DIENST 

1. ‘Dat prachthuis’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. ‘Jij nabij’ (t. L. van Tongeren, naar Augustinus, m. E. v. Merode) 

4. Lezing Genesis 11: 31 - 12: 6 

5. Muziek 

6. Lezing ‘Uit liefde voor de Islam’ 

7. Overweging door Marcel Elsenaar 

8. ‘Geen zilveren sleeën’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 153) 

9. Mededelingen en collecte 

10. Tafel met ‘Als een feest’ (t. J. Meijer, m. A. v. Baest) 

11. Delen brood en wijn met ‘Laudate omnes gentes’ (Taizé) 

12. Voorbeden 

13. Zegen, ‘Jij levende’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen) 

14. ‘Herschep ons hart’ (t. H. Oosterhuis, m T. Löwenthal - Blauw 50) 

 
Zang: Dominicuskoor en Dominicuscantorij 
Piano/orgel en 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) 
Collecte 19 juni: € 1418,85 (waarvan € 867,- via Givt). 

 
Het Adema-orgel zal vanwege herstel en groot onderhoud van 28 juni t/m eind 
september niet meer klinken. (zie de rubriek ‘Nieuws’ op onze website) 
 

- - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 3 juli: Zomerdienst. Overweging door Colet van der Ven 

- Zonda10 juli: Zomerdienst met Arjan Broers en Jan Kortie 

 

https://dominicusamsterdam.nl/herstel-en-groot-onderhoud-adema-orgel/


MEDEDELINGEN 
 

- DE BIBLIOTHEEK VAN JAN NIEUWENHUIS GEDEELD 
Ongetwijfeld heeft u de dozen met boeken rond het podium zien liggen. Wellicht weet u 
al wat de bedoeling is. Dit is de bibliotheek van onze pater familias Jan Nieuwenhuis. 
Vandaag hebt u de kans om een boek mee te nemen dat zijn bezit is geweest. In 
sommige heeft hij zijn naam gezet. Neemt u gerust één of meerdere boeken mee. Een 
fijne gedachte voor iedereen. 
De Beheercommissie 

- 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. 

- OPROEP DOMINICUSKOOR en ZOMERKOOR 
Vind jij de Dominicus ook zo'n fijne ruimte? Om te mijmeren, van 
de mooie muziek en teksten te genieten en bij een kop koffie 
mensen te ontmoeten? 
Dan nodigen we je graag uit om eens een koorrepetitie op donderdagavond mee te 
maken! Alle stemgroepen kunnen versterking gebruiken, vooral de bassen, tenoren en 
alten. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar 
dominicuskoor@dominicusamsterdam.nl 
 

ZOMERKOOR 
In juli en augustus zijn er wegens vakantie geen repetities op donderdagavond. Mensen 
die graag zingen en bekend zijn met de liederen, kunnen op zondagochtend samen met 
het Dominicuskoor oefenen voor de dienst. Dit zomerkoor is actief vanaf zondag 10 juli; 
aanvang repetitie om 10 uur, aanvang dienst om 11 uur. 
Graag tot ziens in het Dominicuskoor! 

- OPROEP SCHOONMAAKGROEP 
Kleine moeite, schoon resultaat! 
Heb je altijd al iets willen doen voor onze Dominicus? Of komt die gedachte nu bij je op? 
Het kán!  
Elke week is er bijna onzichtbaar een groep vrijwilligers in de Dominicus-kerk en -
pastorie bezig om ons mooie gebouw schoon te houden. Iedere week een ander groepje 
en op een andere dag van de week. Heb jij één keer in de 5 weken tijd daar bij te zijn? 
Of wil je eerst uitproberen of het wat voor jou is? 
Meld je aan bij: Riet Nouwens (mnouwens@hetnet.nl) of Hannie Bulsink 
(hwmkoelm@xs4all.nl) 

- 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.. 
Contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:dominicuskoor@dominicusamsterdam.nl
mailto:mnouwens@hetnet.nl
mailto:hwmkoelm@xs4all.nl
mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl


 

 

- - - - - - - - 

VOOR DE KINDEREN 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een verhaal te 
lezen, erover te praten of te knutselen. Dit is de laatste keer voor de zomer, 
in september zijn we er weer!  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 op di-vrijdag van 
9.00 - 12.00u en/of 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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