
Dominicus            Zondag 10 juli 2022 
+Amsterdam+ 
 

D E Z E   T O O N   I S   ( V A N )   G O D 
 

Serie Zomerdiensten 
 

ORDE VAN DIENST 

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

2. Welkom door Arjan Broers 

3. Stilte 

4. ‘Kyrie Eleison’ (J. Kortie) - afwisselend gezongen door lage en hoge stemmen 

5. Lezing: De toonsoort van Bert (uit: Jouw ziel wil zingen, van Jan Kortie) 

6. Muziek 

7. Lezing Marcus 10: 46-52 

8. Overweging door Arjan Broers en Jan Kortie 

9. ‘Kosi R’vaya’ (J. Kortie) 

10. Mededelingen 

11. Tafel met ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 213) 

12. ‘Ohm Shalom Salaam’ (J. Kortie) 

13. Voorbeden met ‘Uit uw volheid’ (t. J. Nieuwenhuis, m. T. Jansen) 

14. Zegen 

15. ‘De steppe zal bloeien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 59) 

Zang: Dominicus Zomerkoor 
Pianist: Arjan van Baest / Jan Kortie, dirigent: Jan Kortie 
 
Techniek: Bert Haver (geluid), Jan Noot (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 3 juli: € 2476,50 (waarvan via Givt: € 1115,50) De helft hiervan gaat naar St 
Naar School in Haìti en wordt verdubbeld uit het legaat. 
 
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 17 juli: ‘Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven’ 
Zomerdienst met Geeske Hovingh. 

- Zondag 24 juli: Meevliegen met Jona. Zomerdienst met Gerhard Scholte 

- - - - - - - 

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. 

- STUKJE KERK AFGEZET 
Op 29 juni 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 en wordt u gevraagd niet op de 
trappen voor het hoofdaltaar te zitten. 
Er zijn geen zorgen met betrekking tot ander metselwerk in de kerk, 
de Beheercommissie 

 - DOMINICUSZOMERKOOR, 10:00u  
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) 

- FRITS TER KUILE IN HECHTENIS 
Frits ter Kuile protesteerde tegen de plaatsing van atoomwapens door het bidden van 
het ‘Onze Vader’ bovenop een atoombunker op een militair terrein. Daarvoor werd hij 
veroordeeld tot een boete óf 30 dagen hechtenis. Hij koos voor het laatste en zit nu 30 
dagen in hechtenis om te protesteren en te waarschuwen. U kunt hem een kaart 
schrijven: 
Frits ter Kuile 
JVA 
Trierer Landstraße 64 
D-54516 Wittlich, Duitsland 
Voor meer informatie zie het bericht op onze website. 

 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:hwmkoelm@xs4all.nl
https://dominicusamsterdam.nl/protest-hechtenis-frits-ter-kuile/


 

- VANDAAG PREVIEW DOEK 
Vandaag een preview van het podiumdoek van Juut. Afgelopen woensdag hing het 
team, dat vanaf februari bezig was, het doek op om te kijken naar de benodigde finishing 
touches. Zij waren zo enthousiast dat ze het graag vandaag al met u willen delen. 
Officieel wordt het doek eind november in gebruik genomen als Juut weer voorgaat in de 
dienst. Het doek is geïnspireerd op de ramen van Matisse. De bladeren die door u zijn 
ingeleverd, zijn gegroepeerd in kleinere eenheden en geven uitdrukking aan de 
gemeenschap die wij zijn. De kleuren zijn de Matisse kleuren en het formaat is 
afgestemd op onze eigen ramen. Het team bestaat uit Katrine Prins, Willy Sepers, 
Henny van Huystee en Juut Meijer. Enkele andere vrouwen werkten vanaf de zijlijn mee. 
(Juut is er niet vandaag; zij is op een welverdiende vakantie, maar laat u natuurlijk 
hartelijk groeten). 

 

ZOMEROPENSTELLING 
Van zondag 17 juli tot en met 28 augustus blijft de Dominicus iedere zondagmiddag na 
de viering geopend tot circa 16.00 uur. Er zijn regelmatig korte muzikale optredens. Die 
worden in de orde van dienst aangekondigd. Wil je een familielid, vriend/in of kennis de 
kerk eens laten zien, kom dan vooral op een van deze middagen langs. Er is gratis koffie 
en thee. 
Op 24 juli spelen Marjolein Hennes (barokviool) en Teun Lingeman (theorbe en arciliuto) 
muziek uit de Barok – aanvang concert 14:30 

 

 

 

- - - - - - - - 

 

 

 

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. 06-16067735 

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 
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