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+Amsterdam+ 
 
 

 

H E T   R A N C U N E U Z E   G I F 
 
 

Serie Woede 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Scheur toch de wolken weg’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

2. Welkom door Eva Martens 

3. ‘Ik zal niet rusten’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - 230) 

4. Lezing uit Menno ter Braak Het Nationaalsocialisme als rancuneleer 

5. ‘Naar Psalm 14 - Niksers leeghoofden’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 172) 

6. Toespraak door Colet van der Ven 

7. ‘De zachte krachten’ (t. H. Roland Holst., m A.v. Baest) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 202) 

10. Delen brood en wijn, met 'En todo amar y servir’ (Taizé) 

11. Voorbeden en zegen 

12. ‘Ik heb lief de aarde en…’ (t. P. Kerssies, m. T. Löwenthal - Blauw 69 – alleen refrein) 

 
 
 
Zang: Dominicuscantorij 
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) 
Collecte 16/10: € 1.018,90 ( waarvan via Givt € 485,50) 
 
 

- - - - - -  

 
 
AGENDA 
 

- Zondag 30 okt: Allerzielen. Overweging door Eva Martens 

- Zondag 6 nov: En adem uit…Overweging door Arjan Broers 

 
 

- - - - - -  



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 – SRI LANKA  
Noodhulpproject ter bestrijding van dreigende hongersnood Sri 
Lanka: 
NL42 INGB 0008 3753 11 t.n.v. St. Studenten Zuid-Azie o.v.v.: 
noodhulpproject Sri Lanka coop.beweging. 

- HERSTEL SPITSBOOG- UPDATE GEVALLEN STEEN 
Op 29 juni is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar, een steen naar beneden 
gevallen. 
Zoals eerder bericht wordt er deze maand gewerkt aan het herstel van de betreffende 
spitsboog u ziet daarvoor de steiger staan. 
De steen is gevallen ten gevolge van scheurvorming in het metselwerk boven de 
spitsboog. Die scheur zat er al heel lang en was tot voor kort geen reden tot zorg. 
Bovendien zit deze op een plaats waarop men vanaf een afstand nauwelijks zicht heeft. 
Er is door Archivolt Architecten, die het onderhoud begeleidt, een constructeur 
bijgehaald voor advies. Uiterlijk 31 oktober zal de boog hersteld zijn en wordt de steiger 
weggehaald. In januari 2023 zal aan de andere kant een steiger worden opgebouwd om 
de scheur boven de andere spitsboog te herstellen. Tot die tijd blijft dit deel van de kerk 
afgezet. 
Scheurvorming is bij oude gebouwen als onze Dominicuskerk een normaal verschijnsel 
en hoeft op zich geen reden te zijn tot bezorgdheid. Vanaf de steiger zijn nu meerdere 
kleinere scheuren in het muurwerk geconstateerd en ook één boven het hoofdaltaar. 
Archivolt heeft aangegeven dat de scheuren op dit moment geen aanleiding geven tot 
bezorgdheid. Het neemt niet weg dat we voor de zekerheid de scheurvorming laten 
onderzoeken, vooral om er achter te komen wat de oorzaak is. Het monitoren van de 
scheuren zal meer duidelijkheid geven. Het voorstel is om een vloerwaterpassing in 
werking te zetten en te kijken of er nog enige beweging in de kerk zit of dat de 
scheurvorming een eenmalige reactie op iets anders is geweest. We hopen dat de 
constructeur c.q. een vloerwaterpassing zo snel mogelijk de oorzaak van de 
scheurvorming achterhaalt en dat kan worden aangeven welke maatregelen 
noodzakelijk zijn. 
Na het herstel van de gevallen steen en met inachtneming van de afzetting bij de andere 
spitsboog is er geen verdere reden tot zorg. 
de Beheercommissie 

- BLOEMBOLLEN VERKRIJGBAAR 
Op veler verzoek zorgde Wilbrord Braakman ervoor dat er op 2 oktober na de dienst 
weer diverse zakjes bloembollen te krijgen waren. De bollen zijn geteeld door de familie 
Huiberts in St Maartensbrug waar een aantal Dominicusgangers vorig jaar is geweest. 
Zie hun website www.huibertsbloembollen.nl  
Indien je zelf een keus wil maken en het is op voorraad kan dat worden doorgeven aan 
Wilbrord via braakman@wilbrord-nature.nl (dit kan nog tot eind oktober). 
De zakjes kosten € 7,- De meeropbrengst is voor Amnesty. 

- 30 OKT ALLERZIELEN: NAMEN OP HET KLEED 
30 oktober vieren we Allerzielen. Op het kleed dat deze zondag hangt staan de namen 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
http://www.huibertsbloembollen.nl/
mailto:braakman@wilbrord-nature.nl


van hen die nog in ons hart leven, die niet met foto en naam in het boek staan, die 
misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. We tillen die naam dan even uit de 
vergetelheid. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ’Ooit zal ik staan in ‘licht’. U 
kunt namen toevoegen. Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het 
wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof en u die naar het secretariaat stuurt 
zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het 
donker krachtiger wordt. Kunt u niet borduren vraag dan eerst of iemand dat voor u kan 
doen, lukt dat niet neem dan contact op met het secretariaat.  
Alleen de roepnaam of lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter, uiterlijk 25 
oktober bij het secretariaat. 

- 1 NOV: GELOOF, HOOP EN LIEFDE IN DE POËZIE 
Drie avonden onder begeleiding van Bettine Siertsema over Geloof, Hoop en Liefde in 
de poëzie – op 1 en 29 nov en 13 dec. Niet alleen een literaire analyse van de gedichten 
maar ook een koppeling naar onze persoonlijke ervaringen en opvattingen – en de 
mogelijkheid zelf gedichten aan te dragen. 
Kosten eur 15,-, over te maken op NL22 RABO 0348 7949 75 onder vermelding van 
‘Dominicus Poëzie-avonden’ t.n.v. J.A.M. Viester, Naarden 
Meer informatie en aanmeding via de website bij de Agenda (scroll naar 1 nov) 

VACATURES BELEIDSRAAD PER 1/1/2023 
Wat is er leuker en belangrijker dan lid te zijn van de Beleidsraad van de Dominicus? 
Niets, natuurlijk. Je helpt en ondersteunt alle prachtige initiatieven die hier in de 
Dominicus plaatsvinden. En/of je geeft richting aan waar we met de Dominicus naar toe 
willen. Je ziet het, twee heel verschillende manieren waarop je in de Beleidsraad kan 
gaan zitten. Beide is nodig, jouw inbreng is nodig! Stuur je reactie naar 
beleidsraad@dominicusamsterdam.nl of spreek één van ons aan. 
De BR 

- - - - - -  

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. 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 

DOMINICUSCONTACTGROEP Marleen Wijdeveld, tel. 06-22777645 

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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