Dominicus
+Amsterdam+

zondag 16 sept 2018

VREDE ALS ERFENIS
Serie Sjaloom – een scherpe koers
ORDE VAN DIENST
1. ‘Stilte nu’ (inlegvel)
2. Welkom door Claartje Kruijff
3. ‘Woord dat ruimte schept’ (inlegvel)
4. Lezing Jes. 5: 15-30
5. muzikaal intermezzo
6. Lezing Joh. 14: 24-31
7. ‘Om vrede’ (226)
8. Overweging door Henk Hillenaar
9. ‘Soms breekt uw licht’ (213)
10. Intermezzo, mededelingen en collecte
11. Tafelgebed ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen’ (inlegvel)
12. Delen van brood en wijn
13. ‘Om te zien een nieuwe aarde’ (inlegvel)
14. Voorbeden en gezongen zegen (inlegvel)
15. ‘Deze wereld omgekeerd’ (184)
--------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 van vorige zondag: € 854,86
--------AGENDA
-Volgende week, zondag 23 sept. Overweging door Janneke Stegeman, over Vrede als gerechtigheid. Gen. 14: 17-21
Abraham en Melchisedek. Na deze dienst is het afscheid van Emile.
-Zondag 30 sept. Kinderdienst. Overweging door Michael van der Meer.
--------MEDEDELINGEN
- EXTRA COLLECTE
Bankrekeningnummer: NL27 RABO 0374 3003 56 t.n.v. Stichting Revief. Voor meer informatie zie ook de website:
www.revief.nl
- AMNESTY INTERNATIONAL VREDESWEEK 2018
In het kader van de Vredesweek organiseert de werkgroep Amnesty International vandaag 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
Bij de Syrische autoriteiten wordt aandacht gevraagd voor Islam Dabbas, een van de tienduizenden verdwenen
mensen in Syrië.
De Mexicaanse autoriteiten worden opgeroepen geen deal te sluiten met de VS om de grote aantallen vluchtelingen
uit Centraal-Amerikaanse landen die de VS willen binnenkomen te dwingen in Mexico asiel aan te vragen: dit in ruil voor
financiering van de georganiseerde misdaad aldaar.
De autoriteiten van Angola worden opgeroepen om onderzoek te doen naar de verdwijning van Joaquim Costa
Zangui, die actief was in de politiek.
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 Amnesty-artikelen zijn eveneens te koop, waarmee u deze organisatie kunt steunen.
Graag tot ziens!
De werkgroep Amnesty International: Dieneke van de Berg, Willy Sepers en Annemarie Rip
-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.
- UIT DE WERKGROEP PASTORAAT
De folder met nieuwe activiteiten is, voor wie er nog geen heeft, verkrijgbaar bij de infotafel. Veel nieuwe en doorgaande
groepen. Wellicht is er iets voor u bij!
Nieuwe activiteiten in september:
- Morgen, 17 september om half 8, is de eerste avond van 'Een speurtocht door de psalmen' - gegeven door Gert
Bremer en Gerard Swüste. Er kunnen nog steeds mensen bij in de grote zaal.
- Op donderdag 20 september om half 8 kunt u kijken naar en meepraten over de uitzendingen van 'Kijken in de ziel'.
Wat is u opgevallen? De avond wordt begeleid door Eva Martens.
- Op zaterdag 22 september is er, in verband met de internationale dag van de vrede een meditatieve bijeenkomst met
de titel 'Misa Criolla'.
Zie voor uitgebreide informatie over alle groepen de website of de flyers op de pilaar achter in de kerk.
- Op zondag 30 september is er direct na de viering een kennismakingsbijeenkomst voor mensen die meer over de
Dominicus willen weten.
- 1 oktober regionale avond in het Gooi
Om elkaar in een regio iets beter te leren kennen, elkaar te ontmoeten wordt er op 1 oktober om half 8 een regioavond
georganiseerd. Gastvrouw is Eva Follender-Grossfeld, Mackaylaan 22, 1412 CP in Naarden. De mensen van wie het
adres bij ons bekend is, krijgen een uitnodiging. Er zijn ongetwijfeld mensen die ook in het Gooi of omgeving wonen
waarvan wij geen adres hebben. Wilt u er ook bij zijn, geeft u dit dan door via het adres van de werkgroep pastoraat. Eva
Martens zal ook op deze avond aanwezig zijn zodat u met haar nader kennis kunt maken. Welkom!
Voor opgeven en vragen: Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl
- 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).
- EXCURSIE NAAR DE FRUITTUIN VAN WEST
We willen graag een gezond leven en een duurzame aarde. Maar de voedselproductie en ons eetpatroon dragen vaak
bij tot het omgekeerde. Hoe zou dat in een stadse omgeving anders kunnen?
We gaan op bezoek bij Wil en Lisan Sturkenboom, initiatiefnemers en eigenaar van de Fruittuin van West. Hier hebben
zij op een oppervlakte van 6 ha een handzame combinatie van fruitteelt en dierhouderij. Binnen hun bedrijfsvoering is
veel aandacht voor de kringloop tussen plant, mens & dier. Zij laten zien – o.a. met theater - hoe je stad en (boeren)land
met elkaar verbindt. De boerderij van Wil en Lisan maakt deel uit van de Tuinen van West, een combinatie van oude en
nieuwe landschappen, van (stads)landbouw en gezonde producten, horeca, natuur en sport/recreatie.
Datum: zondag 30 september 2018. Vertrek vanuit de Dominicuskerk rond 13.00 uur. Met fiets, auto of openbaar
vervoer. Opgave op intekenlijst achterin de kerk of via e-mail bij Wilbrord Braakman of Kees Sluis.
Adres Fruittuin: Tom Schreursweg 48.
- INZAMELINGACTIE VOOR VOEDSELBANK CENTRUM – OUD-WEST
De Voedselbank in Amsterdam-Centrum en Oud-West heeft weer een beroep op de Dominicusgemeente gedaan om
deel te nemen aan een inzamelingsactie.
De Werkgroep Diaconaat pakt deze vraag op en organiseert op zondag 30 september een inzameling in de kerk om de
voedselpakketten aan te vullen. Alle houdbaar voedsel is welkom, maar bij voorkeur geen voedsel waarvan de
houdbaarheidsdatum verstreken is. Spaart u alvast?
--------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 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
Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep
Rijders een oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 0651287558
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest ; piano/orgel: Thom Jansen
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