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G O D   M E T   V A K A N T I E ?

 

ORDE VAN DIENST 

1.     ‘Wees hier aanwezig’ (Groen 12) 

2.     Welkom door Colet van der Ven 

3.     ‘Stilte nu’ (z.o.z.)  

4.     Inleiding op de lezing door Geeske Hovingh en lezing van het eerste fragment uit 

        ‘Religie voor Atheïsten’ van Alain de Botton 

5.     Das wohltemperierte Klavier (J.S.Bach) 

6.     Lezing: Tweede fragment 

7.     ‘Dit huis is een huis’ (Blauw 55) 

8.     Lezing: Derde fragment 

9.     Muzikaal intermezzo 

10.   Commentaar 

11.   ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ (Groen 60) 

12.   Intermezzo, mededelingen en collecte  

13.   Tafelgebed rond ‘Niemand heeft U ooit gezien’ (Groen 80) 

14.   Delen van Brood en Wijn  

15.   Voorbeden en zegen  

16.   ‘De wijze woorden’ (nr.184)        

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

De opbrengst van de collecte van vorige week zondag:  €   774,53. 
-  -  -  -  -  -  -  -  - 

AGENDA 

-   Volgende week zondag 26 augustus, de laatste zomerdienst, een dienst onder de titel ‘Laat stromen, levend water’ 
    Overweging: Frank Ploum 

-  Zondag 2 september wordt de overweging gehouden door Marcel Elsenaar. 
  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

MEDEDELINGEN 
-   ZOMEROPENSTELLING MET CONCERT 
    In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag open voor publiek. Er zijn dan regelmatig 
    (lunch)concerten of activiteiten. Vandaag verzorgt het duo Organsax om 13.00u een lunchconcert, met Hans 
    Boetje aan de saxofoon en Cees Verschoor achter het orgel. Ze spelen werken van o.a. Bozza, Rheinberger en 
    Piazolla. U bent van harte welkom. 
    Volgende week is alweer de laatste zondag van de zomeropenstelling. Dan staat een afwisselend mini-concert 
    op het programma met o.a. Karin Kasdorp, zang, Jelle Scholtens, piano, en leerlingen van de muziekschool. 

-   ‘s  ZOMERS VERPOZEN 
    Op donderdagmorgen staat, ook in de maand augustus, de koffie klaar om 11.00u 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. Als er nieuwe mensen zijn, 
    beginnen we met een korte voorstelronde. Daarna zijn er meestal gesprekken in kleine groepjes en zo leer je 
    elkaar beter kennen. Kom langs, iedereen is van harte welkom ! 
    Voor de koffie en/of thee wordt gezorgd door Lenny en Juut. 

-   VAKANTIE  PASTORES 
    Wegens vakantie is Eva Martens afwezig  t/m 28 augustus. 

-   ANNIE  PASTEUNING 
    Annie Pasteuning verblijft na het breken van haar heup voor revalidatie in Verpleeghuis Groenelaan, afdeling 
    Egelantier Oost, De Helpende Hand 9, 1186 AB Amstelveen. 



  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest; piano/orgel vandaag: Mark Walter 
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