
Dominicus                Zondag 30 oktober 2022 
+Amsterdam+ 
 

A L L E R Z I E L E N 
 
 

Serie Toekomst van het sterven 
 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Ik sta voor u in leegte en gemis’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 146) 

2. Welkom door Arjan Broers 

3. Gezongen lezing Psalm 8: ‘Jij onze God’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 44) 

4. Lezing: Marieke Lucas Rijneveld - De troostzoekers  

5. Muziek G. Stölzel (bew. J.S. Bach): 'Bist Du bei Mir'  

6. Overweging door Eva Martens 

7. ‘Wek mijn zachtheid weer’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 40) 

8. Mededelingen en collecte 

9. - Herdenking van de overledenen 

 - ’Koester de namen’ (t. S. de Vries, m. T. Löwenthal – zoz) 

10. Tafelgebed 

11. Delen brood en wijn met Rachmaninov Op. 34 No. 14: Vocalise 

12. Gezongen voorbede ‘Groter dan ons hart’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 4) 

13. Zegen 

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

 
Zang: Dominicuskoor 
Saxofoon: Hans Boetje, Piano: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Bert Haver (geluid), Geert-Jan Meijerhof (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 23/10: € 2.739,10(waarvan via Givt € 1.410,-). De helft van dit bedrag gaat naar 
St. Studenten Zuid-Azië tbv noodhulpproject Sri Lanka 
 
In deze dienst is een fotograaf aanwezig – wilt u liever niet dat u op foto’s van de 
Dominicus te zien bent? Laat u dat dan weten aan het secretariaat en wij dragen ervoor 
zorg dat deze foto’s nergens ooit te zien zijn. 
 

 

AGENDA 
- Zondag 6 nov: En adem uit…Overweging door Arjan Broers 
- Zondag 13 nov: Vandaag stel ik u voor de keuze. Overweging door 
Annemarieke van der Woude 



MEDEDELINGEN 
 

- TIP VAN DE BOEKENTAFEL: 
De jeugdroman ‘Cyrus en Farnaz over 7 grenzen’ is een vluchtverhaal gebaseerd op 
blogs van en interviews met Iraanse en Syrische vluchtelingen. Het is het debuut van 
Marc van Waes en kost € 16,99. 
- ‘In de mens leeft een verlangen’ van Ruud Bruggeman: een levensweg als 
pelgrimsweg, prijs € 22,50;  
- De veelgeprezen biografie ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’ van Judith 
Koelemeijer kost € 34,95 

-STRAKS 15:00U ‘FRISSE WIND’ – ARJAN VAN BAEST EN EVERT VAN MERODE 
Nieuwe composities van Evert van Merode en Arjan van Baest op gedichten van 
Brabantse dichters - presentatie van de CD ‘Frisse Wind’.  
6 dichters, 3 musici en 2 componisten, over hoop, veerkracht, geduld, verlies, verdriet en 
ook verstilling. 
Aanvang 15:00, kaartjes: € 20,- CD Frisse Wind (na afloop verkrijgbaar): € 15,- 
Meer informatie: www.dominicusamsterdam.nl/events/frisse-wind/ 

- 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. 

- BLOEMBOLLEN 
Voor de bloembollen kunt u mailen met Wilbrord Braakman via 
braakman@wilbrord-nature.nl Wilt u er een enkele om te planten of 
iemand een plezier te doen dan kunt u hem na de dienst 
benaderen. 

- 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. 
Zie meer informatie op de website bij de Agenda (scroll naar 1 nov) 
Kosten eur 15,-, over te maken op NL22 RABO 0348 7949 75 onder vermelding van 
‘Dominicus Poëzieavonden’ t.n.v. J.A.M. Viester, Naarden, aanmelding via: 
bettine.siertsema@gmail.com 

- ZIEKENHUISADRES ISHA STELLER 
Isha Steller is gestart met chemotherapie en zal de 4 komende weken in het ziekenhuis 
verblijven. Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld. Adres: Isha Steller, afdeling 6A, 
OLVG Locatie West, Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam Mocht u haar willen bezoeken, 
neem graag contact met haar op: 06-24901765 

- 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 

- - - - - -  
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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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