
Dominicus           Zondag 11 september 2022 
+Amsterdam+ 
 

T E R W I J L   D E   B O E R   S L A A P T 
 

Serie Delf mijn gezicht op 
 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Altijd aanwezige’ (t. S. Huisman. M. T. Löwenthal - Blauw 53) 

2. Welkom door Elisabeth en Eva Martens 

3. ‘Tu sei sorgente viva’ (Taizé) 

4. Ervaringen van Dunya en Julia, met ‘U wil ik noemen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. 

Huijbers - 27) 

5. Lezing door Anne: Marcus 4: 26-29 

6. ‘Als alles duister is’ (Taizé) 

7. Lange stilte 

8. Voorbeden door jongeren met ‘Kyrië’ (Taizé) 

 

9. Overweging door Eva Martens met korte uitwisseling 

10. ‘Psallite Deo’ (Taizé) 

11. Collecte en mededelingen 

12 Tafel met ‘Onze vader verborgen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Blauw 49) 

13 Delen brood en wijn met ‘Eat this bread’ (Taizé) 

14. Zegen 

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

 

Zang: Dominicuskoor 
Piano: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Hans Boetje (geluid), Mirjam Nieboer (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) 

- - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 18 sept: ‘Ken je mij?’. Overweging door Colet van der Ven 

- Zondag 25 september: Geef mij terug de ogen van een kind. 12-jarigen-
viering. Overweging door Michaël van der Meer 

- - - - - -  



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. 

-ACTIE SOLIDARITEITSFONDS SAMEN DELEN 
Zoals u in de nieuwsbrief en op de website kunt lezen is er 
vandaag en komende zondag weer een actie van het 
Solidariteitsfonds: ‘Samen delen om nieuwe kennis op te doen’ Het nieuwe schooljaar 
is weer begonnen. Dat betekent dat ook weer cursussen en andere bijeenkomsten 
beginnen waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. 
Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook 
reiskosten. Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via 
cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis of vaardigheden willen opdoen en daarvoor 
niet de financiële middelen hebben. 
Deze tijd maakt solidariteit met zwakkeren nog belangrijker. Laten we er met elkaar een 
succesvolle actie van maken. 
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928, 
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift cursusactie 
2022”. Elke bijdrage is welkom. Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het 
Solidariteitsfonds achter in de kerk. 

Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van het formulier dat u achter in de 
kerk, of bij de tafel van het Solidariteitsfonds vindt. De ingevulde strook kunt u kwijt in de 
bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk. U kunt uw aanvraag ook mailen naar 
solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl  
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 20 september  2022. Vermeldt u 
duidelijk uw naam, adres, telefoon en rekeningnummer (of geeft u het aan als u het 
bedrag liever contant ontvangt).  

- STUKJES KERK AFGEZET 
Op 29 juni is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar, een steen naar beneden 
gevallen. Veiligheidshalve is de plek waar de steen naar beneden is gekomen afgezet. 
Ook is het Jozefaltaar afgezet, omdat in de spitsboog daar door soortgelijke scheuren 
als boven het Rozenkransaltaar ook stenen los zitten. 
Deze plekken worden tijdens de onderhoudswerkzaamheden die nu beginnen hersteld. 
Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen voor het hoofdaltaar te zitten. 
de Beheercommissie 

- WOONRUIMTE IN DE PASTORIE 
In de pastorie is een woonruimte beschikbaar gekomen. Deze woning beschikt over een 
eigen keuken, douche en toilet. Het gehele woonoppervlak bedraagt 64 m2. Onze 
voorkeur gaat uit naar iemand die betrokken is bij de Dominicus. Interesse? Neem dan 
contact op met Hannie Bulsink: 06-15428252 of hanniebulsink@gmail.com 

- 25 SEPTEMBER: GEMEENTEMIDDAG ‘ELKAAR ZIEN’ 
Zondag 25 september, na de dienst de gemeentemiddag ‘’Elkaar zien’. Ingeleid door 
Eva Martens en Arjan Broers. Uitgeleid door muziek en dans. Bent u erbij? Van 13:00u -
15:00u.  

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
mailto:hanniebulsink@gmail.com


- ‘THE GIFT’, THEATER FRASCATI, 22, 23, 24 SEPT 
Theatermaker Alexandra Broeder maakt werk op het snijvlak van kunst, psychiatrie en 
spiritualiteit. Haar meest recente voorstelling The Gift wordt hernomen in Theater 
Frascati in Amsterdam. 
In ‘The Gift’ neemt de 22-jarige Anouk van Kampen ons mee in haar gedachtewereld 
over leven en dood. Want wat als je sterk voelt dat het leven niet voor jou bedoeld is, dat 
je het niet kunt dragen? 
Anouk heeft zich vorig jaar aangemeld bij het Expertisecentrum Euthanasie, wegens 
uitzichtloos psychisch lijden. Haar doodswens raakte bij Alexandra aan diep menselijke, 
spirituele en filosofische vragen rondom onze omgang met de dood, het leven en lijden. 
Iedere avond nodigt Anouk tijdens de voorstelling een gast uit om naast haar plaats te 
nemen op het podium, om dieper op haar doodsverlangen en de vragen die haar solo 
agendeert in te gaan. De gasten zijn afkomstig uit de wereld van de psychiatrie, ethiek 
en humanistiek. De herneming vindt plaats op 22, 23 en 24 september aanstaande in 
Theater Frascati in Amsterdam, met op zaterdag 24 september de mogelijkheid om 
vooraf deel te nemen aan de rituele maaltijd in samenwerking Arjan Broers. 
Voor meer informatie zie: https://bit.ly/3cZM48O 
Of www.frascatitheater.nl/agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - -  
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 
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