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+Amsterdam+

zondag 9 sept 2018

SJALOOM VOOR IEDEREEN
Serie Sjaloom – een scherpe koers
ORDE VAN DIENST
1. ‘Waar liefde woont’ (inlegvel)
2. Welkom door Germain Creyghton
3. ‘Kom in ons midden jij Ene’ (inlegvel)
4. Lezing Jes. 57: 12-21
5. Intermezzo
6. Lezing Mt. 5: 43-48
5. ‘Van twee woorden’ (137)
6. Overweging door Bram Grandia
7. ‘Vogel’ (inlegvel)
8. Intermezzo, mededelingen en collecte
9. Tafelgebed ‘Kom over ons met uw geest’ (inlegvel)
10. Delen van brood en wijn
11. ‘Van liefde die overvloeit’ (Blauw 29)
12. Voorbeden en zegen
13. ‘Komen ooit voeten’ (Groen 1)
--------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 voor het eigen huis: € 979,21
--------AGENDA
-Volgende week, zondag 16 sept, vredeszondag. Overweging door Henk Hillenaar, over Vrede als erfenis. Jezus kondigt bij zijn
leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan.
-Zondag 23 sept. Overweging door Janneke Stegeman, over Vrede als gerechtigheid.
--------MEDEDELINGEN
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
-Dominicus Liedbundel. Prijs: € 45,- AMNESTY INTERNATIONAL VREDESWEEK 2018
In het kader van de Vredesweek organiseert de werkgroep Amnesty International volgende week zondag 16 september a.s. een
brievenactie voor een aantal gewetensgevangenen, wereldwijd. Deze mensen worden onterecht in gevangenissen
vastgehouden, meestal zonder (goede) juridische procedures. Overheden van de desbetreffende landen worden aangeschreven
en geattendeerd op de onrechtvaardige behandeling van deze gewetensgevangenen in hun land. Ditmaal wordt o.a. aandacht
besteed aan een Syrische gevangene.
Zowel voor als na de dienst kunnen er bij de Amnesty-tafel, achterin de kerk, geadresseerde brieven worden meegenomen. De
bedoeling is dat deze brieven worden ondertekend en verzonden. Postzegels zijn tegen betaling verkrijgbaar. Allerlei Amnestyartikelen zijn eveneens te koop, waarmee u deze organisatie kunt steunen.
Graag tot ziens!
Namens de werkgroep Amnesty International, Dieneke van de Berg, Willy Sepers en Annemarie Rip
-SOLIDARITEITSFONDS
Vandaag en volgende week zondag houdt de Werkgroep Solidariteit haar jaarlijkse actie voor het indienen van aanvragen voor
het volgen van cursussen en/of reiskostenvergoeding.
U vindt ons achter in de kerk bij de Rode Banier. Zie verder het inlegvel.

-UIT DE WERKGROEP PASTORAAT
Vandaag heeft u de nieuwe folder van 'Dominicus door de week' ontvangen. Er zijn veel nieuwe en doorgaande activiteiten om
aan mee te doen. Kijkt u eens of er iets voor u bij is. Ook een goede manier om andere mensen te leren kennen. Verrijkend,
verbindend en verdiepend!
Nieuwe activiteiten in september:
- Volgende week maandag 17 september is de eerste avond van 'Een speurtocht door de Psalmen - gegeven door Gert Bremer
en Gerard Swüste. Er kunnen nog mensen bij!
- Op 20 september 'Kijken naar Kijken in de ziel'. Daar wilt u vast ook over meepraten met onze nieuwe pastor Eva Martens.
- Op 22 september, in verband met de internationale dag van de vrede een meditatieve bijeenkomst met de titel 'Misa Criolla’
- Tieners kunnen zich opgeven voor de groepsapp om te weten te komen wat er wordt georganiseerd (eerste drie klassen vo).
Regionale avond:
Voor Dominicusbezoekers uit het Gooi wordt er op 1 oktober a.s. een regionale avond georganiseerd. Willen de mensen uit deze
regio deze avond alvast reserveren? Nadere berichtgeving volgt.
Voor vragen over de groepen en activiteiten en opgeven kunt u terecht bij Olga Wagenaar werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl (nieuw mail-adres).
-19 SEPT EEN DUURZAAM EN GEZOND LEVEN - ONDERMIJNEN WIJ DAT ZELF?
Grote groepen mensen grijpen snel naar kant-en-klaar voedsel; zij eten te veel en vaak dingen die niet gezond zijn. Dat
ondermijnt onze gezondheid en onze aarde.
Jaap Seidell (hoogleraar Gezondheidswetenschappen VU) stelt ons vragen als: waarom conformeren we ons aan de door de
‘markt’ gedomineerde voedselindustrie? Is het nog wel verantwoord om als samenleving toe te staan dat we zó veel ongezond
voedsel eten?
Datum: woensdagavond 19 september, 19.30 -21.30 uur.
Plaats: pastorie Dominicus (grote zaal), Spuistraat 12.
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Informatie en opgave bij: Wilbrord Braakman of Kees Sluis Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage naar draagkracht (max.
€ 5).
-30 SEPT: OPEN HUIS ARCHIEF
Een nieuw preekseizoen is weer begonnen. Weet u, dat alle preken van vorig jaar en zovele jaren daarvoor bewaard worden in
het archief van de Dominicusgemeente? Niet alleen de overwegingen, maar ook de Orden van dienst en vele, vele andere
stukken die het reilen en zeilen van deze gemeente hebben geboekstaafd.
Bent u (een beetje) nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondag 30 september vanaf 12.30 een kijkje nemen in het archief op de
2e verdieping van de pastorie. De werkgroep archivering is aanwezig om tekst en uitleg te geven en uw eventuele vragen over
zaken in het archief te beantwoorden. U bent allen van harte uitgenodigd.
-DOMINICUS FAMILIEWEEKEND 13 &14 OKT
Willen jullie mee een dag/nacht mee spelletjes doen, bakken, kampvuur en gezelligheid? Geef je dan nu op, want de plaatsen
raken vol! Opgeven bij Bert Stronks.
-CRÈCHE
Vanaf 16 september beginnen wij weer met de crèche – iedere twee weken. Wel zoeken we nog steeds hulp! Wilt u met de
crèche helpen ? Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart of Frederik Lobbrecht.
-KINDERWERKGROEP ZOEKT VERSTERKING
De kinderwerkgroep zoekt (nog steeds) 2 leden erbij: dan komen we elk weer eens in de 4 a 5 weken aan de beurt om met de
kinderen naar achteren te gaan, te praten, dichten, kleuren, spelen, uit te leggen en onderwezen te worden. We praten met elkaar
over wat en hoe we met de series met de kinderen kunnen, werken aan kerst- en kinderdienst en zoeken naar verhalen en
beeldende vormen. Interesse? Neem contact op met Jantien Brouwer of Frederik Lobbrecht.
Gegevens van de contactpersonen via het Secretariaat!
-------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.

PASTORAAT

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel
06-45503644)

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: Thom Jansen
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