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D E   H E I L I G E   F A M I L I E 

 

Serie Wees heilig 

ORDE VAN DIENST 
 
1.‘Wees hier aanwezig’ (Groen 12) 

2.Welkom door Marcel Elsenaar 

3.‘Het ene geslacht gaat’ (nr.156) 

4.Lezing uit Genesis 16, 2 - 13 en Mattheus 2,13 

5.‘Wij waren kinderen’ (Groen 44) 

6.Overweging door Juut Meijer 

7.‘Dit is de plaats’ (Blauw 59) 

8.Intermezzo, mededelingen en collecte 

9.Tafelgebed rond ‘Jij licht in ons midden’ 

10 Delen van Brood en Wijn 

11.Voorbeden en zegen 

12.‘De steppe zal bloeien’ (Groen 59) 
- - - - - - - - - 

De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts). 

Teksten van de overwegingen van vorige zondagen zijn verkrijgbaar tegenover de 
boekentafel (25cts). 

De opbrengst van de collecte van vorige week zondag voor een project in Gambia: 982,00. 
Uit een ontvangen legaat zal de opbrengst van deze collecte worden verdubbeld. 

De opbrengst van de collecte voor het eigen huis: 1007,50 
 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
-Volgende week zondag, 24 juni, slotdienst van het preekseizoen 2017 - 2018, wordt de overweging gehouden door Janneke 
Stegeman.In deze dienst worden vier kinderen gedoopt.  
-Zondag 1 juli begin van de zomerdiensten. 
Overweging 1 juli: Colet van der Ven (In deze dienst wil Colet twee korte filmpjes en een paar foto’s laten zien. Kan iemand 
ons helpen aan een sterke beamer ? colet@coletvanderven.nl of domsecr@zonnet.nl ) 
 

- - - - - - - - -  
MEDEDELINGEN 
-TENT OF NATIONS 
De Dominicus steunt een project van de ‘Tent of Nations’ in Palestina. ‘Vrienden van de Tent of Nations’ organiseert jaarlijks 
een reis naar Israël waarin zij Galilea, de Westbank en Jeruzalem bezoeken en daar ook met Moslims, Joden en Christenen in 
gesprek gaan. Van deze boeiende reis ligt informatie en het voorlopig programma achterin de kerk. Meer informatie op 
www.tentofnations.nl onder de: op reis met Meta. 
 
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
-Dominicus Liedbundel. Prijs: 45 
 
-SAMEN EÉN AMSTERDAM: 17 JUNI VERBINDING-PARK 
In zijn afscheidsbrief riep onze oud-burgemeester Eberhard van der Laan op tot verbinding. Samen Eén Amsterdam wil aan 
deze oproep gehoor geven door het organiseren van een verbindingsmarkt vandaag. We dopen het Vondelpark om tot 
Verbinding-park. De Dominicus zal daar vertegenwoordigd zijn. Samen Eén Amsterdam is een werkgroep van de RLRA (Raad 
voor Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam) en wil op een positieve manier zichtbaar maken hoe de mensen in 
Amsterdam - in alle verscheidenheid en veelkleurigheid - met elkaar samenleven. In het park worden de statafels van de 
verschillende levensbeschouwelijke en culturele groepen met elkaar verbonden (religare = verbinden) met groene linten (kleur 
van de hoop). De bezoeker heeft de gelegenheid om met mensen van diverse instellingen, kerken, moskeeën, tempels e.d. uit 
Amsterdam kennis te maken. 
De manifestatie wordt afgesloten met een wandeltocht, sprekers en muziek. 
 
-WERKGROEP DUURZAAM 
De Werkgroep Dominicus Duurzaam komt een kwartier na de dienst in de pastorie 
bijeen rond een interessante agenda. Belangstellenden zijn welkom.  



-ZOMEROPENSTELLING 
In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 16.30u open voor publiek. Op 8 juli is er 
gelegenheid een labyrint te lopen. Op andere zondagen zijn er lunchconcerten. Die worden van tevoren aangekondigd op de 
website en in de orde van dienst. Iedere zomer weer kunnen we op deze manier een paar duizend mensen laten meegenieten 
van onze mooie kerk. Geeft u er in uw omgeving wat ruchtbaarheid aan ? Natuurlijk bent u ook zelf van harte welkom ! 
Coördinatie: Geert-Jan Meijerhof (gjmeijerhof@upcmail.nl) en Mirjam Nieboer (mnieboer@planet.nl)  
 
-CRÈCHE 
De komende zondagen is er nog crèche op 24 juni en op 1 en 15 juli. Misschien kent u ouders met jonge kinderen die vanwege 
het ontbreken van een crèche de afgelopen jaren niet naar de Dominicus konden komen, terwijl ze dat wel wilden ? Dan kunt u 
hen nu deze data doorgeven. 
Wilt u zelf met de crèche helpen ? Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart (06 20049453 / 
riekehart@gmail.com) of Frederik Lobbrecht (06 44504786 / f.lobbrecht@xs4all.nl ) 
 
-GROENE KERKEN FIETSROUTE 
Op zaterdag 23 juni stellen meerdere groen moskeeën en kerken hun deuren open Ze liggen langs door de Groene Kerken 
Beweging georganiseerde fietsroutes. U kunt kiezen uit vijf trajecten. De dichtstbijzijnde begint in Haarlem. Zie: 
www.groenekerken.nl/groenekerkenroute Ook om u aan te melden. 
 
-EINDE SEIZOEN KINDER-PICNIC 
Volgende week zondag is de laatste dienst met kindernevendienst voor de zomerdiensten (juli en augustus). Voor de 
gezelligheid ronden we het seizoen af met een picnic bij het Doesstrandje in het Twiske, net boven Amsterdam Noord. We 
komen zo meteen al een beetje in de sfeer van het familieweekend (13/14 okt) en bereiden (met degenen die meegaan) al wat 
voor: de kinderen mogen zeggen wat ze willen en als volwassenen gaan we ons inzetten de dromen waar te maken ! Praktisch: 
neem eten en drinken om te delen en buiten(zwem)speelgoed mee. We verzamelen direct na de dienst op de trappen in de 
kerk. Mogelijk zijn er enkele plaatsen in auto’s vrij. Je kan ook direct naar het Twiske gaan, maar geef dat even die morgen op 
de app door aan Annigje. Meer info/routebeschrijving: Annigje Bos, 06 38023574 / bosannigje@gmail.com en Bert Stronks 06 
26632263  
 
INLIA 
INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een netwerk- organisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Opgericht in 1988. Al 30 jaar is deze organisatie 
dienstverlenend. Een goed moment om dit werk in het licht te stellen. Hiertoe is er een kaarsenestafette vanuit INLIA Groningen 
het land in gegaan. De Taalgroep Vluchtelingen van de Amsterdamse Raad van Kerken riep de Amsterdamse kerken op in de 
dienst van 13 mei in de Keizersgrachtkerk aanwezig te zijn om aan de Paaskaars de grote INLIA kaars te ontsteken, waaraan 
andere kerken weer kleinere INLIA kaarsen aan konden steken. Twee vertegenwoordigers van de Dominicus namen deze 
kaars mee. Vandaag zal die opnieuw ontstoken worden. Zo worden verbindingen gelegd tussen gemeenschappen ter 
aanmoediging van kerken, instellingen, de plaatselijke politiek en vrijwilligers om te blijven werken aan een rechtvaardig bestaan 
voor vluchtelingen. Achterin de kerk zijn folders beschikbaar voor de viering van INLIA’s 30-jarig bestaan in Groningen (22-24 
juni). Wie daarheen gaat, wil misschien wel de INLIA kaars meenemen. 

 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om 
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te  
doen. Allemaal dingen die passen bij het verhaal, dat de volwassenen 
in de kerk ook proberen te begrijpen. 
Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo. 

De kindernevendienstgroep. 
 

- - - - - - - - - 
PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of een 

afspraak op tel.nr. 
020 -6226171 of  

 Evamartens@dominicusamsterdam.nl | Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl 
Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, 
door een lid van de contactgroep. Bel met: Mies Bouwmeester, tel. 0299 - 423774. 

 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op donderdag vanaf 14.00u, vrijdag vanaf 14.00u en 
op zaterdag vanaf 11.00u. 

 

ADRESSENBESTAND Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale 
nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 

 

SOLIDARITEITSFONDS Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente.  
Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

 

VERVOER Indien iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, probeert de Werkgroep Rijders 
een oplossing te vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06 51287558 

 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest ; piano/orgel: Evert van Merode. 
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