Dominicus
+Amsterdam+

zondag 7 okt 2018

HET GEBED VAN JUDIT
Serie Door de hand van een vrouw
ORDE VAN DIENST
1. ‘Onze hulp in de naam’ (inlegvel)
2. Welkom door Germain Creyghton
3. ‘Die zegt God te zijn’ (Groen 17)
4. Lezing
stilte
5. Overweging Juut Meijer
6. ‘Ik ben vervuld’ (195)
7. Intermezzo, mededelingen en collecte
8. Tafelgebed, ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen’ (inlegvel)
9. Delen van brood en wijn
10. ‘Gij machtige in eeuwigheid’ (Blauw 11)
11. Voorbeden, zegen
12. ‘Dat ik de aarde zou bewonen’ (inlegvel)
Het koor staat onder leiding van Evert van Merode, piano/orgel: Herman Rouw

--------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: € 1019,18
--------AGENDA
- Volgende zondag 14 okt.: Het gesprek van Judit met Holofernes. Over de macht van Judit tegenover het geweld van
Holofernes. Overweging door Germain Creyghton
- Zondag 21 okt: De bevrijdende hand van Judit. Overweging door Bettine Siertsema
---------

MEDEDELINGEN
- PLATFORMBIJEENKOMST DIACONAAT VANDAAG
Vandaag, na de dienst, wordt de vierde platformbijeenkomst Diaconaat gehouden.
Graag nodigen wij de groepen binnen het diaconaat en andere belangstellenden uit in de Pastoraatskamer van
de pastorie, vanaf 12.30.
Deze keer staat de Wereldwinkel centraal. Adriaan van de Bosch zal er het een en ander over vertellen. Er is ook
ruimte voor de andere groepen hun plannen en werkzaamheden uit te wisselen. De werkgroep diaconaat zorgt
voor koffie en thee, u mag zelf uw lunch meebrengen. Uiterlijk 14.00 uur willen we afronden.
We zien uit naar uw komst!
Namens de werkgroep diaconaat: Herman Huijmans

- UIT DE WERKGROEP PASTORAAT
- Morgen, 8 oktober de tweede en laatste avond over de Psalmen door Gerard Swüste en Gert Bremer. In de
grote zaal om half 8.
- Donderdag, 11 oktober om half 3, de film Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring. Over de seizoenen van
het leven, tevens opmaat voor de Ouderendag van 26 oktober a.s.
Voor beide activiteiten liefst aanmelden maar zomaar binnenwaaien mag ook.
- op 16 oktober is Patrick Chatelion Counet te gast bij het Bijbellezen – de Galatenbrief van Paulus. Van 19.3021.30 in de Grote Zaal.
- Voor de retraite in Egmond op zijn inmiddels geen plaatsen meer: de inschrijving is gesloten.

Meer informatie is te lezen op de flyers op de pilaar bij de ingang of op de website.
Opgeven bij Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl, tel: 06 20364158

- NIEUWE BLOEMBOLLENACTIE 14 OKT
Op zondag 14 oktober worden in onze kerk weer biologisch geteelde bloembollen aangeboden. Deze keer zijn er
zakjes van 25 bolletjes in 8 soorten, waarop in het voorjaar de bijen heel fijn gedijen.
Daarnaast hebben we wat zakjes met tulpen en narcissen. Met de biologische teeltwijze wordt de grond, de lucht
en het water zuiver gehouden.
De prijs van deze schoon geteelde bloembollen is € 7. Voor drie zakjes zijn we content met € 20. De helft van dit
bedrag gaat naar twee goede doelen in Afrika: het project Blessed Generation in Kenia en het project
Beroepsonderwijs in Gambia. Zij bieden goed onderwijs aan zowel jongere als oudere kinderen. Kees Sluis &
Wilbrord Braakman.

- BALANS EN ONBALANS IN ONS MENSELIJK LEVEN 17 OKT
De studiegroep over ‘Duurzaam en gezond leven’ laat op woensdag 17 oktober onszelf aan het woord komen.
Waarover maak jij je - als het gaat om duurzaamheid - het meest bezorgd? Na een korte toelichting op de
begrippen ‘balans’ en ‘onbalans’ gaat het over: wat ervaar jij als aspecten van onbalans? En: wat zie jij als kleine
stappen om meer in balans te komen?
Plaats: pastorie Dominicus (grote zaal), Spuistraat 12.
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Informatie en opgave bij: Wilbrord Braakman, braakman@wilbrord-nature.nl of Kees Sluis sluiskimm@planet.nl.
Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage naar draagkracht
(max. € 5 per keer).
- OPROEP REDACTIELID DOMINICUSKRANT
De redactie van de Dominicuskrant zoekt versterking!
Als redactie van de Dominicuskrant komen we eens per maand bij elkaar ter voorbereiding van een nieuwe
krant. Dan komen de aspecten zoals
(de planning van) het maandelijks interview, opzetten van bijzondere series, en meer zaken aan de orde die
actueel zijn of in de toekomst actueel kunnen
worden. De tijdsbesteding per maand wisselt, en varieert van twee tot vijf
dagdelen. Er is een goede ondersteuning van elkaar.
Interesse?
Neem contact op met één van de redacteuren die in het colofon van de krant staan vermeld, of met Jacqueline
Raeven, jacqueline@raeven.nl.
We zullen je met open armen ontvangen!.

--------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. 06-51287558
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest ; piano/orgel: Thom Jansen
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