
Dominicus             Derde advent, zondag Gaudete, 11 dec 2022 
+Amsterdam+ 

 

L A A T   O N S   B I D D E N 

 
 

Serie geloven in stilte en gebed 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Dauwt Hemelen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 55) - strofe 1&2 

2. Welkom door Marcel Elsenaar en aansteken 3e adventskaars 

3. ‘Zoals een hert’ - Psalm 42 (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - Groen 11) 

4. Lezing Filippenzen 4: 4-7 

5. ‘Magnificat’ (t. J. Delver, m. T. Löwenthal - Blauw 19) 

6. Overweging door Henk Hillenaar 

7. ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (t. H. Oosterhuis, m. Es ist ein Reis entsprungen - 116) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed met ‘Waar ik ook ga’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 42 - refrein) 

10. Delen Brood en wijn met ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (J. S. Bach) 

11. Voorbeden met ‘Kom, adem ons open’ (t. S. Prins, m. T. Löwenthal) 

12. Zegen 

13. ‘Scheur toch de wolken weg en kom’ (t. H. Oosterhuis, m. O Heiland - Groen 31) 

 

Zang: Dominicuskoor 
Saxofoon: Hans Boetje 
Piano: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest 
 
Techniek: Janrense Boonstra (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 4/12: € 1.589,88 (waarvan via Givt € 848,-) 
 

 

AGENDA 
- Zondag 18 dec, vierde advent: Met wie spreek ik? 

Overweging door Arjan Broers 

- Zaterdag 24dec, Kerstavond”Langer kijken, 19:00 en 22:00u 
Overweging door Marcel Elsenaar 

 
- - - - - - 

 



MEDEDELINGEN 
 

- TIP VAN DE BOEKENTAFEL: 
- ‘Bernard Huijbers. Een bruisend vat vol geest en leven’. Diverse auteurs (€ 24,95) 
- ‘Zondagmorgen’ Willem Jan Otten (€ 25,99). Beste theologische boek van 2022 
- ‘Mooi boek, die bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament zoals gelezen door Nicolaas 
Matsier’ (€ 29,95). Met 100 afbeeldingen van werken uit het Rijksmuseum. 
- ‘Intieme vrienden’ van Paul Verhaeghe, € 7,99 
- ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’ van Judith Koelemeijer (€ 34,95) 

- 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 (in de Givt-app) 
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de OvD. In de 
kerk komen de mandjes langs. 

- VANDAAG 19:00 u WERELDLICHTJESDAG 
Vandaag is het Wereldlichtjesdag – dan worden er overal ter wereld ’s 
avonds om zeven uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Zo 
gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld. Dit jaar ook in de 
Dominicus – wees welkom! 
Aanmelden en/of meer informatie via de Agenda of scan de qr-code:  

- KERSTKAARTENVERKOOP 24/12 – DIENSTEN 19:00u EN 22:00 u 
Vandaag en op 18 december zullen na de diensten de kaarten voor de 2 
kerstavonddiensten (om 19:00u en 22:00u) te koop zijn. 
De kaarten kosten € 5,- voor volwassenen, € 2,50 voor kinderen (tot 14 jr.) – 
neemt u het bedrag zoveel mogelijk contant mee ? 
De eerste dienst zal meer geschikt zijn voor families met (kleine) kinderen – 
er is dan een kerstspel en een kindernevendienst voor de (kleinere) kinderen. 
Bent u verhinderd? Het is ook mogelijk de kaarten per post te bestellen – zie 
daarvoor het bericht op de website (hier) of scan de qr-code:  

- MAANDAGMEDITATIE GELOVEN IN STILTE EN GEBED 
In deze Adventstijd is iedereen op 12 en 19 december nog van harte welkom bij de 
maandagavond meditatie van 18.00-19.00u. We zitten dan met een groep een uur in 
stilte in de kerk. Als je mee wilt doen is het van belang op tijd aanwezig te zijn. De 
deurbel (12A) aan de Spuistraat is in de kerk niet hoorbaar!  
Voor vragen: Riet Spierings: rietspierings@planet.nl; tel. 020-6842508/ 0620804454 

- 11 DEC AMNESTY KERSTKAARTENACTIE 
Vandaag is er de kerstgroetenactie van de Amnestygroep in het kader van de dag van 
de Rechten van de Mens. U kunt bij de Amnesty-tafel kaarten kopen en ondertekenen 
om 3 moedige gewetensgevangenen een hart onder de riem te steken. Die worden dan 
door de Amnestygroep verzonden – loopt u langs het tafeltje en steunt u: 
- Aleksandra Skochilenko, Rusland. Zij kwam in actie tegen de Russische invasie in 
Oekraïne. Als Aleksandra wordt veroordeeld dreigt een celstraf van 10 jaar. 
- Chow, China, mensenrechtenadvocaat, mede-organisator van de vreedzame, jaarlijkse 
herdenking van het bloedbad in 1989 op het Tianminplein in Peking. Chow is opgepakt 
en kreeg een celstraf van 2 jaar. 
- Nasser Zefzafi, Marokko. In 2016 begonnen vreedzame protesten in de stad van 
Nasser. Nasser speelde daarin een belangrijke rol. In 2017 werd hij opgepakt. Hij werd 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
https://dominicusamsterdam.nl/events/wereldlichtjesdag-2022/
https://dominicusamsterdam.nl/kaartenverkoop-diensten-kerstavond-2022/


tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
Graag tot ziens! Namens de Amnestygroep, Annemarie Rip en Willy Sepers 

- OPROEP LEKKERNIJEN OPEN HUIS 
Als wij hier op 1ste Kerstdag Open Huis vieren willen we graag schalen met lekkernijen 
rond laten gaan. Om dit rond te kunnen gaan doen wij geen inkopen, maar hopen wij op 
u te mogen rekenen. Wij hopen op uw bijdrage in de vorm van koekjes, een cake, een 
kerststol, chocolade of iets anders lekkers. Zelfgebakken of zelfgekocht: we zouden u 
zeer dankbaar zijn! Volgende week zondag, op Kerstavond of tijdens het Open Huis kunt 
u met uw bijdrage terecht in de sacristie. Alvast bedankt! 
Ingrid, Anselma en Petra, coördinatoren Verzorging 

ACTIE SOLIDARITEITSFONDS: SAMEN DELEN VOOR FIJNE FEESTDAGEN 
Door de energiecrisis en de hoge inflatie hebben ook Dominicusgangers. te kampen met 
financiële zorgen. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we hun zorgen voor de 
feestdagen enigszins verlichten. Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende 
oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U 
brengt er in de donkere dagen vreugde mee bij gezinnen en alleenstaanden. Laten we er 
met elkaar een succesvolle actie van maken! 
Geven  
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift feestdagen 
2022”. Elke bijdrage is welkom. Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het 
Solidariteitsfonds achter in de kerk. 
Ontvangen 
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u uw aanvraag mailen naar 
solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl of kom langs bij de tafel van 
het Solidariteitsfonds achter in de kerk waar u een formulier mee kunt 
nemen! Meer info: op de website of scan de qr-code: 

 

- AANMELDEN PROJECTEN EXTRA BESTEMMING COLLECTE 2023 
Voor de maandelijkse extra bestemming van de collecte ten bate van 
projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2023 nieuwe aanvragen 
worden aangemeld. Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen 
vóór 1 januari te zijn toegestuurd via: 
collectencommissie@dominicusamsterdam.nl 
Voor de criteria en informatie zie het bericht op de website: Aanmelden-
projecten-extra-collecte-2023, of scan de qr-code:  

HARTVERWARMEND IDEE – BIJDRAGE IN DE STOOKKOSTEN 
De stijging van de energiekosten loopt ook bij de Dominicus in de papieren, waardoor we 
de begroting voor volgend jaar niet sluitend krijgen. We zetten de verwarming flink wat 
lager, zoals je vast al hebt gemerkt, maar dat is helaas niet genoeg. Daarom leggen we 
een hartverwarmend idee aan je voor: doneer wat extra's aan de collecte, verhoog je 
vrijwillige bijdrage of steun de kerk met een extra gift. Dat laatste kan via Givt, via 
bijgaande QR-code of door je bijdrage over te maken op rekeningnummer  
NL 12 TRIO 0788 8224 46 van de Dominicus Amsterdam o.v.v. 'hartverwarmende actie'. 
Heb je geen financiële ruimte, dan is alleen je aanwezigheid al (hart)verwarmend. 
Met elkaar helpen we onze Dominicus de winter door. Doe je mee?  
De Beheercommissie 

 
 
 

mailto:solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl
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- OPEN HUIS 2022   na twee jaar weer OPEN HUIS ! 
 

Mogen wij op uw financiële bijdrage rekenen? 
 

Voor het Open Huis is een bedrag nodig van € 13.000,- 
Uw bijdrage is welkom op rek: ‘Open Huis Dominicuskerk’, NL37 INGB 0004 8850 50 
of deponeer uw bijdrage in de Rode zuil bij de ingang van de kerk 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

VOOR DE KINDEREN - ADVENT-PROJECT 

We gaan door met het Omgekeerde Adventsproject! We zullen deze 2 
zondagen knutselwerk, snoepjes en nog meer lekkers voor ándere mensen 
in dozen stoppen. 
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 

DOMINICUSCONTACT Olga Wagenaar, tel. 06-23064158 

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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