
Dominicus                                                                                                                            zondag 26 augustus 2018 
Amsterdam        
 
 

L A A T    S T R O M E N, L E V E N D   W A T E R ! 

 

ORDE VAN DIENST 

1.     ‘Onstilbare tonen’ (Blauw 51) 

2.     Welkom door Annigje Bos 

3.     ‘Kyrie, kom met kracht en vuur’ (z.o.z.)  

4.     Lezing: Johannes 4, 1 - 30  (vert.Naardense bijbel) 

5.     ‘Het water zal stenen breken’ (Blauw 24) 

6.     Overweging door Franck Ploum 

7.     Psalm 63 vrij - ‘Naar jou sta ik op’ (t.H.Oosterhuis;m.T.Löwenthal)  - (door Helena Biemond, sopraan) 

8.     Intermezzo, mededelingen en collecte  

9.    Tafelgebed rond ‘Gezegend zijt Gij’ (Groen 34) 

10.   Delen van Brood en Wijn  

11.  ‘Kom in ons midden jij Ene’ (z.o.z.) 

12.   Voorbeden en zegen  

13.   ‘Herschep ons hart’ (Blauw 50)        

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

De opbrengst van de collecte van vorige week zondag:  €   1036,47. 
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

AGENDA 

-   Volgende week zondag, 2 september, wordt de overweging gehouden door Marcel Elsenaar. 

-   Zondag 9 september: Bram Grandia 
  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

MEDEDELINGEN 
-   ZOMEROPENSTELLING MET CONCERT 
    In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag open voor publiek. Vandaag is alweer de 
    laatste keer, met rond 13.00u een afwisselend mini-concert met Jellie Scholtens (alt), Reynout van der Poel (piano),         
Karin Kasdorp (sopraan) en Suzanne Kasdorp (viool) met werken van o.a. Pergolesi, Vivaldi en Purcell. 
 
-   ‘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. 

-   EXTRA COLLECTE 
    Bankrekening: Rabobank: NL05 RABO 0103 4079 79 www.onbegrensdondernemen.nl  
 
 
 

  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Het koor staat vandaag onder leiding van Wilna Wieringa; piano/orgel: Arjan van Baest 
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