
Dominicus           Zondag 3 juli 2022 
+Amsterdam+ 
 

G E E N   E M M E R   V U L L E N 

M A A R   E E N   V U U R   O N T S T E K E N 
 

Serie Zomerdiensten 
ORDE VAN DIENST 

1. ‘Onstilbare tonen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Blauw 51) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Gloria’ (t. H. Andreus, m. H. Vrienten) 

4. Lezing: uit Grootbrengen door Kleinhouden van Lea Dasberg 

5. ‘Alsof de richting’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

6. Overweging door Colet van der Ven 

7. Mededelingen en collecte 

8. ‘Tafel der armen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 68) 

9. Delen brood en wijn met pianospel 

10. ‘Korenveld’ (t. A. Meiners, m. M. Harinck) 

11. Voorbeden met ‘Keer U om’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

12. Zegen 

13. ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 207) 

Zang: Johanneskoor Wageningen 
Piano: Erik Onnink, dirigent: Bas Jongeling 
 
Techniek: (geluid), (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 26 juni: € 1.113,50 ( waarvan via Givt: € 733,50) 

 
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). 
 

- - - - - -  



- - - - - -  
 
- ‘Gloria’ (t. H. Andreus, m. H. Vrienten) 
 

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Waar ik U loof is het dag 
boven Uw muren, boven Uw hemelen uit zal ik U loven, 
boven de nacht waarin U mij niet hoort. 
Mijn angst is groot, groter zij mijn lof aan U: 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, 
Gloria, Gloria, Gloria! 

 
- ‘Korenveld’ (t. A. Meiners, m. M. Harinck) 
 

En in een onverwachte glimp van eeuwigheid 
besef ik dat mijn ware levenstijd 
besloten ligt in deze zeldzame seconde. 
De eindeloze halmenzee volgt zonder aarzeling 
de vederlichte tred van het moment 
dat, argeloos, geen tijd of ruimte kent, 
niet weet van gisteren of morgen. 
Ik hoef alleen maar voor dit nu te zorgen 
heel zachtjes al het andere te laten gaan. 
Een gouden fluistering is mijn bestaan. 
 
 

- - - - - - - 

 

 

 

 

AGENDA 

- Zondag 10 juli: De volgende toon is (van) God. Zomerdienst met Arjan Broers 
en Jan Kortie 

- Zondag 17 juli: ‘Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven’ 
Zomerdienst met Geeske Hovingh. 

 

 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



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: MAALTIJDENPROJECT 
Het maaltijdenproject van de St. Naar School in Haiti, Voor meer 
informatie zie www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

- DOMINICUSZOMERKOOR va 10 juli 
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! 

- STUKJE KERK AFGEZET 
Afgelopen week is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar, een steen naar 
beneden gevallen. Daags na dit voorval is de architect ter plaatse gekomen. Er wordt 
gewerkt aan een oplossing. Veiligheidshalve is de plek waar de steen naar beneden is 
gekomen afgezet. 
Er zijn geen zorgen met betrekking tot ander metselwerk in de kerk, 
de Beheercommissie 

 

 

- - - - - - - - 

 

 

 

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 

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:Evamartens@dominicusamsterdam.nl
mailto:Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl
http://www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
http://www.dominicusamsterdam.nl/

