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zondag 15 juli 2018

VERLANGEN NAAR VERBINDING
Serie Zomerdiensten

ORDE VAN DIENST
1. ‘Al wat wij verlangen’ (Blauw 56)
2. Welkom door Henk Hillenaar
3. ‘Om warmte gaan wij een leven‘ (Blauw 43)
4. Lezing eerste deel, uit ‘Verlangen naar Verbinding’
5. Muziek door Thom Jansen
6. Lezing tweede deel, uit ‘Verlangen naar Verbinding’
7. ‘De wildernis zal bloeien’ (Blauw 61)
8. Overweging door Wilna Wierenga
9. Stilte/muzikaal intermezzo
10 ‘Het water zal stenen breken’ (Blauw 24)
11. Mededelingen en collecte
12. Tafelgebed rond ‘Dit is de plaats’ (Blauw 59)
13. Delen van brood en wijn
14. ‘Dat wij volstromen’ (182)
15. Voorbeden en zegen
16. ‘Zij die stom zijn’ (Groen 8)
Lezingen uit: Brené Brown: Verlangen naar verbinding. Er echt bij horen en de moed om alleen te staan.(Bruna, 2018, isbn
9789400509689)
Het zomerkoor staat onder leiding van Arjan van Baest; piano/orgel: Thom Jansen

--------Teksten van de overwegingen van vorige zondagen zijn verkrijgbaar tegenover de boekentafel (25cts).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige week zondag: € 829.90
--------AGENDA
-Volgende week zondag, 22 juli: Bettine Siertsema – Dystopia – The Handmaid’s Tale.
Aan de hand van de TV-serie ‘The handmaid’s tale’, die in Trump’s Amerika een relevanter waarschuwing lijkt te bevatten dan
ooit, hebben we het over dystopiën en denken we over het verhaal van Rachel en Lea.
-Zondag 29 juli: Eva Martens – En ze gingen op reis...
‘Als je het me eerlijk vraagt, kun je net zo goed thuisblijven. Al dat gereis...’ verzucht de mier - totdat hij weer op reis gaat. Een
zondag over reizen, begeleid door het werk van Toon Tellegen.
---------

MEDEDELINGEN
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
Dominicus Liedbundel. Prijs: 45,-VANDAAG LUNCHCONCERT VAN HET OCTET
Vandaag kunt u rond 12.30 uur genieten van een lunchconcert van zanggroep Het Octet. Daar zijn ook enkele zangers uit ons
midden bij. Op het programma staat ‘afwisselende zang uit alle windstreken’.
Blijft u dus na de dienst vooral nog even!
-ZOMEROPENSTELLING
In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 16.30u open voor publiek. Het
programma staat op de website. 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)
-ZING MEE IN HET ZOMERKOOR
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst vanaf 10 uur. Goede zangers die
vertrouwd zijn met het repertoire zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of
elke week. De muziekmappen liggen klaar!
-CRÈCHE
Vandaag is er nog een crèche. Wilt u na de zomer weer met de crèche helpen? Meer informatie ? Neem dan contact op met
Rieke Hart (riekehart@gmail.com) of Frederik Lobbrecht (f.lobbrecht@xs4all.nl )
-’s ZOMERS VERPOZEN – ELKE KEER ANDERS
Op donderdagmorgen in de maand juli staat de koffie klaar om 11 uur in de keuken van de pastorie. Even aanbellen bij
Spuistraat 12 en gezellig aanschuiven. Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie. Gewoon om in de zomer samen te
verpozen: bij te praten, elkaar te ontmoeten, kennis te maken met Eva onze nieuwe pastor. Afgelopen donderdag hebben we
ieder een klein stukje van ons eigen Dominicus-verhaal verteld. Kom langs, iedereen is van harte welkom!
Voor de koffie en of thee wordt gezorgd door Eva, Astrid en Olga
-VAKANTIE PASTORES
Wegens vakantie is Juut Meijer afwezig van 8 juli tot en met 29 juli. Eva Martens is bereikbaar voor alle pastorale vragen.
- JAN NIEUWENHUIS 70 JAAR PRIESTER
Op 1 augustus aanstaande is het 70 jaar geleden dat Jan Nieuwenhuis priester werd. Misschien een mooie gelegenheid hem
een kaartje te sturen. Adres: Jan Nieuwenhuis - kamer 294 N - Zorgcentrum Aqua Viva - Heyendaalseweg 290, 6525 SM
Nijmegen
-BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT
Het emailadres van het secretariaat is gewijzigd in: secretariaat@dominicusamsterdam.nl. Ook de openingstijden veranderen:
het secretariaat is open van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00. Naast het vaste nummer is het secretariaat ook mobiel
bereikbaar via: 06-45503644 (zie dominicusamsterdam.nl voor meer informatie)

---------

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 via e-mail:
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 di – vrij van 9.00-12.00 en op afspraak

ADRESSENBESTAND

Voor deelname aan een algemeen 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
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