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.

Zin zonder werk
Wie ongewild zonder werk komt te zitten (loondienst of zzp-er) gaat door een achtbaan aan emoties.
Hij/zij moet op enig moment zichzelf weer uitvinden zonder betaald werk als mogelijke bestaansreden
of deel van je identiteit. Hij/zij wordt verondersteld de toekomst in eigen hand te nemen. Door ander
werk of alternatieven te zoeken. Wat betekent werk voor jou? Welke verwachtingen heb je? Welke
perspectieven? Wat maakt je tevreden met je dagen? Deze gespreksgroep biedt ruimte met elkaar te
zoeken naar ‘zin zonder werk’.
We houden, voordat we starten, een kort oriënterend gesprek met wie zich aanmeldt, om beter te
kunnen aansluiten bij mogelijke verwachtingen.
Begeleiding en informatie:
Janrense Boonstra, Mirjam Wolthuis (mirjam.wolthuis@icloud.com)
Dinsdag van 14.00-16.00 uur
23 september, 7 en 21 oktober en 4 november
Deelname € 8,-

Bidden
In het gebed zoeken wij naar God, zoals God zoekt naar ons.
Onze vraag naar God hangt samen met het beeld dat wij van God hebben. Zoals dat beeld door de
jaren vaak verandert, zo zal ook ons bidden anders worden. Hoe gebeurt dat in ons eigen
geloofsleven/ontwikkeling?
In deze 3 avonden staan we stil bij eigen ervaringen en maken we ook gebruik van teksten.
Maximaal aantal deelnemers: 8-10
Informatie en begeleiding:
Anne Timmer – contact@annetimmer.nl; en
Olga Wagenaar – o.wagenaar@ziggo.nl
Maandag van 19.30-21.30 uur
27 oktober, 10 november, 24 november
Deelname € 6,-

Ouderenberaad
We vieren dit jaar dat de Dominicus 50 jaar geleden van start ging. Veel veranderde en vernieuwde.
Wat was winst, wat was verlies? Graag verzamelen we herinneringen door een tijdlijn te maken. En,
wat wenst u de jarige toe voor de toekomst?
Maximaal aantal deelnemers: iedereen welkom vanaf ±70 jaar.

Informatie en opgeven (ouderenberaad):
Mirjam Wolthuis: mirjam.wolthuis@icloud.com
Woensdag 29 oktober – inloop 10.30, start 11.00, lunch om 13.00 uur
Deelname € 5,-

Eettafel – eet je mee?
Elke laatste vrijdagavond van de maand eten Dominicusgangers die daar zin in hebben met elkaar in
de keuken van de pastorie (ingang Spuistraat 12). We eten vegetarisch en gaan ervan uit dat
iedereen die mee-eet ook meehelpt: met de tafel versieren, een gedicht of verhaal voorbereiden en
voorlezen, eten bereiden, afwassen…
Natuurlijk staan lekker eten en de ontmoeting met elkaar centraal. Meestal eten we met ongeveer 16
mensen. Van harte welkom (en vraag gerust een vriend of vriendin mee).
Informatie:
Katrine Prins – tellini2@hotmail.com
Opgeven: via de intekenlijst bij de ingang van de kerk.
Vrijdag vanaf 17.00 uur inloop, rond 17.45 uur binnen zijn.
26 september, 31 oktober, 28 november
Deelname € 5,- (te betalen aan de koks; als je je inschrijft, wordt er op je komst gerekend)

Film en gezamenlijke maaltijd
Spring, summer, fall, winter and… spring (Ki-duk Kim, 2003)
In de voor velen volle decembermaand bieden we een filmavond als rustpunt. Er wordt voor je
gekookt. Er zijn prettige mensen om je mee te onderhouden. En daarna een verstillende film die
balanceert tussen de onverwachte weerbarstigheden van het leven en het verlangen dat een mens
drijft om te doen wat het hart ingeeft.
Maaltijd met introductie op de film, en na het kijken gedachtewisseling (of alleen maar stilte?). Wie wil
helpen bij koken en afwas, graag melden.
Informatie en begeleiding:
Mirjam Wolthuis – mirjam.wolthuis@icloud.com; en Lieke Dingemanse – a.dingemanse@online.com
Vrijdag 5 december, start eten 18.00 uur, film 19.30 uur
Deelname € 8,- (maaltijd en film)

Film en gezamenlijke maaltijd
Hannah Arendt (Margaretha von Trotta, 2012)
In aansluiting bij de dienstenserie van de veertigdagentijd over ‘het kwaad’ volgen we de Duitse
filosofe Hannah Arendt tijdens het proces tegen Eichmann. Uren en uren woont ze de ondervragingen
bij en vraagt zich af hoe een zo gruwelijk gewoon mens tot zulke gruwelijke daden kan komen. Een
verontrustend inzicht, toen en nu.
Maaltijd met introductie op de film, en na het kijken gedachtewisseling.
Wie wil helpen bij koken en afwas, graag melden.
Informatie en begeleiding:
Mirjam Wolthuis – mirjam.wolthuis@icloud.com
Vrijdag 20 maart, start eten 18.00 uur, film 19.30 uur
Deelname € 8,- (maaltijd en film)

Dertigers
In de Dominicus bestaat een gemêleerde groep dertigers en veertigers.
Wij zoeken elkaar op bij de koffietafel na elke dienst.
Mocht je contact willen zoeken, drink dan een kop koffie mee.
Informatie:
Rinske Bakker – bakkerrinske@hotmail.com
Jantien Brouwer – jantienbrouwer@gmail.com

50+ groep
Elke eerste vrijdagavond van de maand: een maaltijd, een bezinnings-avond, een wandeling, een
lezing, een creatieve bezigheid, muziek, dans, museumbezoek… Gezamenlijk bouwen we aan ons
jaarprogramma en aan onze onderlinge verbondenheid.
Contactpersonen:
Henri Kroll – hjjkroll@zonnet.nl; en
Anna Kroll-Muller – annakrollmuller@zonnet.nl
Elke eerste vrijdag van de maand van 19.30-21-30

Vrouwen aan Zee
Een keer per jaar versterken we tijdens een weekend aan zee de onderlinge banden tussen de
vrouwelijke Dominicusgangers. Aan de hand van een thema wordt in het weekend samen en met
elkaar een inspirerend programma opgesteld. We verwachten daarom van iedereen een actieve
deelname wat betreft het programma, de maaltijden, de afwas enz. Naast aandacht voor het thema is
er ruimte voor ontmoeting en genieten van de omgeving.
Er is plaats voor maximaal 50 vrouwen. In januari vindt een informatiebijeenkomst plaats. De datum
hiervan wordt bekend gemaakt in de orde van dienst.
Inschrijven via e-mail: dominicusvrouwenweekend@gmail.com
Info: Annemarie van der Voet – avdvoet@hetnet.nl
zaterdag en zondag 7 en 8 maart 2015 in Bergen aan Zee
zaterdag 11.00 uur tot zondag 14.30 uur
Ontmoeting

Jongerengroep 12 jaar en ouder
Gezelligheid, bijpraten of gewoon wat kletsen bij een picknick of BBQ? We treffen elkaar ongeveer 1x
per maand. We gaan lekker veel weg en doen leuke dingen. Zoals een thema rond Halloween,
meehelpen met het Open Huis met Kerst, super theaterweekend in Amstelveen, waarin we meedoen
met zang, dans en acteren in een gave musical, Carnaval, lopen ’s nachts ‘de Stille Omgang’ (dat is
een bedevaart ’s nachts door Amsterdam), nachtwake met Pasen, hemelvaartsweekend op de Kaag
en in 2014 zijn we met een klein groepje oudere jongeren naar een bekend klooster in Taizée
(Frankrijk) geweest. Soms hebben we het in de groep over dingen waar je het op een andere plek niet
zo makkelijk over hebt. Dat kan van alles zijn. Fijn dat er dan mensen zijn die naar je willen luisteren.
En er is nog veel meer! Nieuwsgierig?
Mail Coen Glaser of Anne-Marie Hauer via domsecr@zonnet.nl voor een nieuw jaarprogramma!

Familieweekend 2015
Gezinsprogramma in het Nivonhuis. Programma voor en door kids en ouders, tijd voor gesprek en
elkaar.
Informatie en opgeven:
Bert Stronks – bjstronks@versatel.nl
4 en 5 juli 2015
zaterdag vanaf 12.00 uur tot zondag 15.00 uur

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 begeleiding 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: piet.smit2000@@planet.nl

