
Dominicus        Zondag 1 jan 2023 
+Amsterdam+ 

 
 

 

WIE LUISTERT, GAAT ZIEN MET NIEUWE OGEN 

 
 

Nieuwjaar 
 

 

 

 

ORDE VAN DIENST 

 

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

2. Welkom en gebed  door Leontien Dekker 

3. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 236) 

4.Lezing ‘Op school stonden ze’ van Ed Hoornik 

5. Piano 

6. Lezing Lucas 2: 21-40 

7. ‘Naamloos schooiert liefde’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 30) 

8. Overweging door André Wesche 

9. ‘Delf mijn gezicht op’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers- 186) 

10. Mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed ‘Die naar menselijke gewoonte’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 202) 

12. Delen van brood en wijn. 

13. ‘Onze Vader verborgen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Blauw 49) 

14. Voorbeden en zegen 

15. ‘Gods vrede zal stromen’ (t. J. v. Opbergen, m. Wij komen tezamen) 

 
 
Zang: Dominicus inloopkoor 
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) 
 
 

 

AGENDA 
- Zondag 8 jan: Epifanie. Overweging door Leontien Dekker 

- Zondag 15 jan: De Drie-Ene – over God die met ons gaat. 
Overweging door Germain Creyghton 

 



 

 
 

- - - - - -  

 
 
 
- ‘Gods vrede zal stromen’ (t. J. v. Opbergen, m. Wij komen tezamen) 
 
Gods vrede zal stromen over heel de aarde, 
zijn koninkrijk komen: gerechtigheid. 
Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen, 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede – alle goeds. 
 
Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven, 
wij doen van ons horen in woord en daad: 
kleine gebaren, maar niet te bedaren. 
Wij zijn in staat tot vrede, 
wij zijn in staat tot vrede, 
wij zijn in staat tot vrede – alle goeds. 
 
Gezegende dagen, Nieuwjaar van verlangen, 
van zoeken en wagen in deze tijd. 
God brengt ons verder, Hij is de onze herder. 
Zo gaan wij richting vrede, 
zo gaan wij richting vrede, 
zo gaan wij richting vrede – alle goeds 
 
 

- - - - - - 

  



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

- ZONDAGMIDDAG WERKEN AAN DE NIEUWE WEBSITE 
De nieuwe site zoekt eenmalige webredacteuren! Ben je handig met content voor 
websites? of heb je een vlotte redactiepen? Doe dan mee op zondagmiddag 8 januari, 
vanaf half één in de pastorie. Voor een lunch wordt gezorgd door ons. Bel even om af te 
stemmen wat je wilt/kunt doen. 
Hartelijke groet, Arjan Broers en Ankie Knijnenburg - tel 06-12928576 

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 

 

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

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. 06-20364158 

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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