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Tijd van leven om met velen

brood en ademtocht te delen

Tieners in de Dominicus
Leuke activiteiten, praten, koken en eropuit.

Iedereen uit de onderbouw (vo) is welkom.

Geef je op voor de groepsapp: 06-50 63 36 22!

Begeleiding: Eva Martens, Astrid Philips en 

Luuk Tamminga

Themagroep twintigers en dertigers 
Koffie, lunch, na de dienst, over de dienst of een ander

thema. Geef je op voor de groepsapp bij:

Eva Martens ((06-21 19 79 16) 

of Vincent Blum (06-23 10 39 81)

50+ groep 
Bezinning, creativiteit, boekbespreking, etentje, 

wandeling, excursie, museum. 

Elke tweede vrijdagmiddag van de maand een activiteit.

Contactpersoon: Marie José Goedmakers

Film met eten vooraf: El Oliva
Over een oeroude olijfboom. 

Op woensdag 11 december van 17.00 tot 21.00 uur

Begeleiding: Juut Meijer

Hierbij ontvangt u het najaarsprogramma van de 

verschillende bijeenkomsten van de ‘Dominicus door 

de week’. De informatie in deze folder is zeer beknopt. 

Uitgebreide informatie vindt u op de website en op 

de flyers bij de ingang van de kerk. 

Meer informatie over de groepen en opgave bij 

Olga Wagenaar —
werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

of 06-20 36 41 58

U bent van harte welkom!

Wilt u deelnemen aan een activiteit maar zijn de 

kosten voor deelname en/of reiskosten een bezwaar,

dan kunt u vooraf een tegemoetkoming in de kosten

aanvragen bij het Solidariteitsfonds. U neemt dan 

contact op met Bets Greefhorst —
betsgreefhorst@kpnplanet.nl of (030) 276 60 51

Dominicusgemeente

Spuistraat 12a (pastorie)

tel.: (020) 624 21 83

e-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

www.dominicusamsterdam.nl

Pastores:

Eva Martens — 06-21 19 79 16

Juut Meijer — (020) 622 61 71

De tekening op de voorkant en de groepenlogo’s

zijn van de hand van Riet Deerenberg. 

Onderschrift omslag uit: Huub Oosterhuis: ‘Tijd van’.
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Kennismakingsbijeenkomst
Hoe functioneert de Dominicus? 

En hoe kan ik meedoen?

Op zondag 13 oktober en 8 december,

direct na de viering.

Begeleiding: Gabriëlle van Zaalen

Emoties
Bespreken van de toespraken uit de serie ‘emoties’, 

direct na de viering om 12.30 uur:

6 oktober over angst

13 oktober over vreugde

20 oktober over woede

27 oktober over schaamte

3 november over verdriet 

Middag voor ouderen over ‘bezieling’/enthousiasme 
Lunch en veel onderling gesprek

Op donderdag 31 oktober van 12.30 tot 15.30 uur

Begeleiding: Eva Martens en Olga Wagenaar 

Maria in de kunst/de annunciatie 
Op zaterdagmiddag 23 november,

van 13.30 tot 15.30 uur

Begeleiding: Juut Meijer 

Koffietijd **
Aangenaam verpozen onder een kop koffie, elkaar leren

kennen en uitwisselen.

Elke veertien dagen op donderdag om 11.00 uur

Begeleiding: Lennie de Graaf 

Joods Leerhuis over Leviticus **
Over heiliging van het leven in al zijn facetten. 

Om de week op dinsdagmiddag om 13.30 uur

Begeleiding: Anne-Marie Hauer, Betsie Wessendorp en

Kees Schakel

Bijbellezen – Lucas, een reisverhaal **
Om de week op dinsdagavond om 19.30 uur

Begeleiding: Anne-Marie Hauer, Betsie Wessendorp

Introductie op 1 oktober door Janneke Stegeman.

Hebzucht als deugd **
Drie bijeenkomsten rondom het boek ‘Hebzucht als

deugd’ door Jeroen Linssen

Begeleiding Tom Kroon — Dominicus Duurzaam

Vanaf maandag 7 oktober om 19.30 uur

Wereldliteratuur **
Rondreizen in boeken en ervaringen uitwisselen. 

Vanaf zondag 10 november om 13.00 uur

Begeleiding: Leo van Zoen (nog 2 plaatsen)

Leesgroep Speling **
Kwartaaltijdschrift over bezinning en spiritualiteit

Vier keer per jaar bespreking 

Begeleiding: Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer

Binnenwaaien

Studie

Meditatie

Misa Criolla — Dans als gebed 
Meditatieve bijeenkomst rond het thema ‘vrede’. 

Op zaterdag 21 september om 19.30. uur

Begeleiding: Lies Salzmann

Meditatie op maandag **
Meditatie in stilte. 

Elke maandag van 18.15 tot 19.15 uur.

Begeleiding: Riet Spierings

Meditatiekring – in de ruimte van de stilte **
Meditatie waarbij we naar verbinding zoeken met de

zondagse liturgie.

Om de week op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 

Begeleiding: Dick de Korte

Wandelen in stilte **
Met aandacht wandelen

Eens per maand van 10.00 tot 16.00 uur.

Begeleiding: Margriet Goddijn

Sacred dance **
Dansen rond de jaargetijden 

Om de week op woensdagochtend,

van 11.00 tot 12.30 uur.

Begeleiding: Lies Salzmann

** Zie voor de specifieke data de flyers op het 

prikbord of de website.


