Dominicus
+Amsterdam+

zondag 14 okt 2018

JUDIT EN HOLOFERNES
Serie Door de hand van een vrouw
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dit huis van steen en woord’ (inlegvel)
2. Welkom door Janneke Stegeman
3. ‘Die zegt God te zijn’ (Groen 17)
4. Lezing – deel 1( Judit 10)
5 ‘Vergeet niet’(215)
6. Lezing – deel 2 ( Judit 11)
7. muzikaal intermezzo
8. Overweging door Germain Creyghton
9. ‘Ik zal niet rusten’ (230)
10. mededelingen en collecte
11. Tafelgebed, ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ (Groen 64)
12. Delen van brood en wijn
13. ‘Gezegend zijt Gij om uw woord’ (inlegvel)
14. Voorbeden en gezongen zegen

15. ‘Van grond en vuur’ (Groen 43)
Het koor staat onder leiding van Arja van Baest, piano/orgel: Thom Jansen

--------De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts).
Teksten van de oudere overwegingen zijn verkrijgbaar tegenover de boekentafel (25cts).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige zondag: € 807,25
--------AGENDA
- Volgende zondag 21 okt: De bevrijdende hand van Judit. Overweging door Bettine Siertsema. Judit voert haar plan uit, met
strategische inzet van haar schoonheid, met onverschrokken trefzekerheid, vanuit de kracht die zij in zichzelf voelt en die toch
ook van buiten komt.
- Zondag 28 okt: Zeg maar Ja tegen het leven? Overweging door Colet van der Ven
---------

MEDEDELINGEN
- EXTRA COLLECTE:
Bankrek.r: NL94 ABNA 0629 4174 15 t.n.v. Stichting Ouderenzorg Moldavië; Website: www.ouderenzorgmaldavie.nl
- 16 OKT PAULUS, EEN JOOD GERAAKT DOOR JEZUS
Bij het Bijbellezen op de dinsdagavond gaan we verder met het lezen van de Galatenbrief. Patrick Chatelion Counet zal beelden
en meningen over Paulus ‘afstoffen’, die in de loop van 2000 jaar Christendom en theologie over hem zijn ontstaan en veel
weerstand hebben opgeroepen. Dat zou wel eens heel spannend kunnen uitpakken!
Deze avond is open voor een ieder die een andere Paulus wil leren kennen. Plaats en tijd: Grote zaal; 19.30 tot 21.30,
begeleiding: Anne-Marie Hauer: a_mhauer@hotmail.com, 020-6452595, bijdrage: €5,-

- ZONDAG 4 NOV : ALLERZIELEN
Dit jaar vieren we Allerzielen in de dienst van 4 november.
Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit
in de Dominicus zijn geweest. Van wie misschien het graf geruimd is, van wie de as verstrooid is, of van wie we niet eens weten
waar ze zijn gestorven Het zullen geen bekende personen zijn, maar meestal de haast vergeten namen die alleen nog in ons
hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid Ook dit jaar zal het kleed bij Allerzielen op het podium hangen.
Onderaan in het donkerblauw staat de zin:’Ooit zal ik staan in ‘licht’. Als iedereen de naam van de betreffende persoon of
personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan,
zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Wie niet kan borduren, wie niemand kent die dat voor hem of haar kan
doen, die neemt contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam (het gaat om namen die
niet in het boek staan), niet te groot, geen letters groter dan 3 centimeter. Doe de borduursels in een envelop in de rode zuil
achterin de kerk . Dat kan t/m zondag 28 oktober.
- 17 OKT BALANS EN ONBALANS IN ONS MENSELIJK LEVEN
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).
- 26 OKT OUDERENDAG: EEN NIEUWE LEVENSFASE
Het thema van de Ouderendag is de Nieuwe levensfase, de fase die men na het werkzame leven dikwijls nog te gaan heeft of
krijgt. Het zijn jaren om terug te kijken en te reflecteren op ons leven. Jaren om ons meer dan toe we vooral zelf 'aan zet' waren,
te realiseren hoeveel ons is gegeven. En tijd ook om stil te staan bij de weg die ieder ' in het einde' alleen maar zelf kan gaan.
Te gast: René Rosmolen, geestelijk verzorgen en mede-initiatiefnemer van project 'Onder de Vijgenboom Zin in de ouderdom'
in Amersfoort. Om 12.30 uur is er in de kerk een lunch, om twee uur houdt Rosmolen de lezing en natuurlijk is er ruimte voor
discussie en gesprek. Iedereen die met ouderen te maken heeft (en wie is dit niet), is ook van harte welkom! Informatie en
opgeven bij Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of 06 20364158
- NIEUWE BLOEMBOLLENACTIE
Vandaag worden 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. De bolletjes die vandaag niet worden verkocht, zijn de komende
weken nog verkrijgbaar bij de Wereldwinkel
Kees Sluis & Wilbrord Braakman.
- 25 NOV VERKIEZINGEN BELEIDSRAAD
Per 1 januari a.s. ontstaat er een vacature in de Beleidsraad (BR).Daarom zullen er op 25 november a.s. na de viering
verkiezingen zijn, welke door Verkiezingscommissie (VK) georganiseerd zullen worden.
De BR roep mensen op om zich kandidaat te stellen; dat kan door zich aan te melden bij de VK. Deze aanmelding moet
vergezeld gaan van een korte persoonsbeschrijving, de visie die de kandidaat heeft op de Dominicuskerk/motivatie en de
functie die men ambieert. Binnen de BR zijn er drie aandachtsvelden: Pastoraat, Diaconaat en Interne Communicatie .
Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn en leden van de Werkgroep Pastoraat, Diaconaat en de Beheercommissie zijn
niet verkiesbaar. Informatie kunt u inwinnen bij de leden van de VK : Tineke Dijkstra (tineke-dijkstra@live.nl) en Jop Mendelts
(jopmendelts@telfort.nl) en bij de BR.
U kunt de leden van de Verkiezingscommissie na de dienst voor het podium vinden. Aanmeldingen moeten vóór 6
november a.s. bij de commissie binnen zijn.
--------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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