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zondag 28 okt 2018

JA TEGEN HET LEVEN
Serie Zeg maar JA tegen…
ORDE VAN DIENST
1. ‘Wees hier aanwezig’ (Groen 12)
2. Welkom door Eva Martens
3. Eerste lezing (Prediker 1)
4. ‘Het licht is zoet’ (zoz)
5. Tweede lezing (V. Frankl: De zin van het leven)
6. Muzikaal intermezzo
7. Overweging door Colet van der Ven
8. ‘Een lied voor de winter’ (153)
9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed, ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ (Groen 64)
11. Delen van brood en wijn, waaronder ‘Als alles duister is’
12. ‘Dit ene weten wij’ (Blauw 23)
13. Voorbeden en zegen
14. ‘Hoever te gaan’ (Groen 15)
Het koor staat onder leiding van Arjan 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 voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25cts).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige zondag: € 953,15
--------AGENDA
- Volgende zondag 4 november: Allerzielen. JA tegen een groter leven. Overweging door Marcel Elsenaar.
- Zondag 11 november: JA tegen een ander. Overweging daar Eva Martens. Over relaties
---------

MEDEDELINGEN
- ZONDAG 4 NOV ALLERZIELEN
De geborduurde namen voor op het doek kunnen vandaag nog in de Rode Zuil worden gedeponeerd.
- 18 NOV GEMEENTEMIDDAG
Levenslange reizen, pleisterplaatsen voor de ziel.
Vanuit onze eigen ervaring en beleving als Dominicusgangers gaan we samen op reis. Het gaat daarbij om het delen van de
ervaringen uit heden en verleden, en vervolgens zoeken we ons een weg naar de onbekende verte.
Onderweg doen we pleisterplaatsen aan en zoeken in wisselende kleine groepjes verdieping vanuit een gedicht, een beeld,
een lied, een verhaal of simpelweg de schoonheid van het kerkgebouw. Aan het eind van de reis willen we de gedeelde
ervaringen samenvatten in inspirerende beelden voor de toekomst van onze Dominicusgemeente.
We starten rond half één met een lunch voor alle vrijwilligers als dank voor het vele werk dat voor onze kerk wordt verricht.
Om half twee begint het programma van kennismaking, gevolgd door de reis langs pleisterplaatsen. Die reis sluiten we rond
kwart over drie gezamenlijk af en daarna staat een drankje en een hapje klaar.
Alle reguliere of minder frequente of eenmalige bezoekers: hartelijk welkom!
Namens de beleidsraad: Joanne Kruijswijk Jansen, Marcel Elsenaar, Jan van der Meulen
- 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 de aandachtsvelden: Liturgie, Pastoraat, Diaconaat en Interne Communicatie .
Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn en leden van de Werkgroep Pastoraat, Diaconaat, het Liturgisch Team en de
Beheercommissie zijn niet verkiesbaar. Informatie kunt u inwinnen bij de leden van de VK : Tineke Dijkstra (tinekedijkstra@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.

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te
doen. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo.
De kindernevendienstgroep.
-------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 via mail
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
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