Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 17 juli 2022

W E G G A A N K U N J E B E S C H R I J VE N A L S
EEN SOORT VAN BLIJVEN
Serie Zomerdiensten
ORDE VAN DIENST
1. ‘Licht dat ons aanstoot’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 3)
2. Welkom door Leontien Dekker
3. ‘Als boten’ (t. H. Oosterhuis, m. Schoon lief)
4. Vier gedichten over de dood met commentaar door Geeske Hovingh
5. ‘Sterven zal je ooit’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
6. Mededeling en collecte
7. Tafel met ‘Als een feest’ (t. J. Meijer, m. A.v. Baest)
8. Delen brood en wijn
9. ‘Als alles duister is’ (Taizé)
10. Voorbeden, dank en zegen
11. ‘Tijd van leven’ (t. H. Oosterhuis, m. H. Heuvelmans)
Zang: Dominicus Zomerkoor
Pianist: Herman Rouw, dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Janrense Boonstra (geluid), Geert-Jan Meijerhof (beeld)
Vandaag kunt u ipv een overweging de voorgedragen gedichten na afloop van de dienst
mee naar huis nemen.
Tijdens de zomerdiensten is er niet altijd een overweging beschikbaar, maar als die er is,
is die 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 10 juli: € 1483,85 (waarvan via Givt: € 687,50)
Het Adema-orgel zal vanwege herstel en groot onderhoud van 28 juni t/m eind
september niet meer klinken.
------

AGENDA
- Zondag 24 juli: Meevliegen met Jona. Zomerdienst met Gerhard Scholte
- Zondag 31 juli: Rumi. Zomerdienst met Henk Hillenaar.
-------

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.
- STUKJES 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.
Ook ziet u dat het Jozefaltaar is afgezet, dit uit voorzorg omdat in de muur boven de
spitsboog soortgelijke scheuren als boven het Rozenkransaltaar zitten.
Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen voor het hoofdaltaar te zitten.
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!
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
- 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, t/m 2 aug 2022, 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.
--------

PASTORAAT

SECRETARIAAT
NIEUWSBRIEF
SOLIDARITEIT

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
Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van
9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644)
Op de hoogte blijven? Meldt u aan via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
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