DOMINICUS DOOR DE WEEK
In de Dominicus zijn we op zoek naar de actuele betekenis van de eeuwenoude christelijke traditie.
Met een open geest kijken we naar de wereld en zoeken aansluiting bij wat mensen beweegt. We
willen steeds verstaanbaar zijn voor mensen van nu. Met de Bijbel als uitgangspunt laten we ons
uitdagen om kritisch na te denken. We worden uitgenodigd om ons eigen levensverhaal richting te
geven en om voeding te vinden voor de praktijk en levensvragen van alledag.
Door de week ben je welkom om mee te doen aan een van de vele activiteiten. In de hartelijke sfeer
die de Dominicus zo typeert is er een gevarieerd aanbod.
Alle bijeenkomsten zijn in principe open voor iedereen, hoewel soms meer gericht op een bepaalde
leeftijdscategorie. Door de verschillende visies en levensfasen van de deelnemers staan de
activiteiten garant voor boeiende uitwisseling van kennis en ervaring.
We hebben ons aanbod ingedeeld in:

binnenwaaien
Je bent hier altijd welkom. Je kunt binnen komen lopen, luisteren, een vraag stellen als je dat wilt en
wie weet rijker naar huis gaan.

studie
Het woord zegt het al. Hier wordt verwacht dat je van studeren, verdiepen en vragen stellen houdt. Je
aanwezigheid wordt verwacht. Er is deskundige leiding en ruimte om vragen te stellen.

ontmoeting
Hoewel je in alle groepen natuurlijk gelijkgestemde mensen ontmoet, zijn deze groepen vooral gericht
op ontmoeten, uitwisseling van ervaringen en inzichten; leren van en aandacht hebben voor elkaar.
Aan deze groepen verbind je je voor langere tijd. Dat kunnen een aantal aangegeven data zijn Er zijn
ook doorlopende groepen.

meditatie
Dit zijn de groepen waar je samen stil wordt rond een thema of zomaar een uur stil bent en hierover,
als je dat wilt, uitwisselt. Ook meditatief dansen en labyrint lopen vallen onder meditatie.

Wil je meedoen?






Stuur een mail naar degene die bij de groep staat genoemd voor informatie en/of opgave.
Gegevens om door te geven: Naam, adres, telefoonnummer en de activiteit waaraan je mee wilt
doen.
Als niet anders is vermeld worden de activiteiten aangeboden in een van de vergaderzalen van de
Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam. Dit is vanaf het Centraal Station 5 minuten lopen. De
bel 'pastorie' gebruiken, waarna je verder naar de juiste ruimte wordt verwezen.
Bij elke activiteit lees je wat de eigen bijdrage is. De vermelde bedragen zijn totaalbedragen (alle
bijeenkomsten, evt. materiaal en koffie/thee). De begeleider(s) van de groep zal je vragen dit te
betalen.

Je bent welkom!
Wil je deelnemen aan de activiteiten maar zijn de kosten of reiskosten een probleem. Neem dan
contact op met het Solidariteitsfonds via Betsie Wessendorp voor een eventuele tegemoetkoming in
de kosten. Betsie Wessendorp: e-mail: piet.smit2000@@planet.nl

