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J A  T E G E N  E E N  G R O T E R  L E V E N 

Serie Zeg maar JA tegen… 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Wat altijd is geweest’ (inlegvel) 

2. Welkom door Juut Meijer 

3. “Hier woont God bij de mensen’(Blauw 12) - Gezongen eerste lezing 

4. Tweede lezing 

5. Muzikaal intermezzo 

6. Overweging door Marcel Elsenaar 

7. ‘God weet komt het goed’ (inlegvel) 

8. Mededelingen en collecte 

9. - Herdenking van de overledenen 

    - ’Koester de namen’ (zoz) 

10. Tafelgebed 

11. Delen van brood en wijn 

12. ‘Doe mij binnen gaan’ (inlegvel) 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘De steppe zal bloeien’ (Groen 59) 
 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode 

- - - - - - - - - 
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: € 1230,49 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 11 november: JA tegen een ander. Overweging door Eva Martens. Over relaties Als je ja zegt tegen het leven kom 
je vroeg of laat waarschijnlijk langs de vraag of je je leven met iemand wilt delen en zo ja met wie. En hoe dat delen er dan 
uitziet. 
 

- Zondag 18 november: JA tegen de Levende. Overweging door Juut Meijer. Kunnen we nog ja zeggen tegen de Levende? 
En is dat hetzelfde of toch anders dan ja zeggen tegen het leven? 

 
- - - - - - - - - 

MEDEDELINGEN 
 
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 

 

-Claartje Kruijf (red): SLOW FOOD. Broodnodige gesprekken over het Onze Vader ,€13,99 
 

-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN 
Vandaag zijn na de dienst bij het hoofdaltaar collectebonnen en formulieren voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal 
aftrekbare bijdragen aan de collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van € 3,- per stuk zijn er ook bonnen van € 5,- 
verkrijgbaar; ze zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v. 
Dominicusgemeente o.v.v. ‘collectebonnen’, waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet daarbij niet uw adres te 
vermelden.  
 

- 6 NOV BIJBELLEZEN: PAULUS AAN DE GALATEN 
Op dinsdag 6 november: Galaten 3 en 4. Over Christus en de wet: slaaf of vrij? 
Iedereen is welkom. Graag ter voorbereiding deze hoofdstukken lezen. 
Informatie: Anne-Marie Hauer en Betsie Wessendorp 

 

 
- VACATURES WERKGROEP PASTORAAT 
 
In onze werkgroep zijn er vanaf december a.s. twee vacatures vanwege het vertrek van Willem Koperdraat (8 jaar lid) en Résy 
Bronzwaer (5 jaar lid). Daarom willen we onze werkgroep op korte termijn aanvullen met twee nieuwe mensen.  
Wil jij je tijd en kwaliteiten beschikbaar stellen voor de gemeente waarmee je je verbonden voelt, dan gaan we graag met je in 
gesprek. Nieuwkomers worden ook van harte uitgenodigd om te reageren. Een onbevangen kijk op alles wat er gaande is, 



kan onze blik verruimen.  
 
Voor meer informatie kijk ook op de website (bij Vacatures) of in de Dominicuskrant óf bel of mail met of Olga Wagenaar  
 
- 14 NOVTUINEN EN BOEDERDERIJEN ALS APOTHEKEN VAN DE TOEKOMST. 
 

Hippocrates (400 jaar v.C.): ‘Laat voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn voedsel.’ Maar helaas staat onze voedselkwaliteit 
onder druk. Dit heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het voedsel dat we eten is onlosmakelijk verbonden met de tuin 
of boerderij en de bodem waarin dit geteeld wordt. Die bodem heeft de laatste decennia veel te lijden gehad. Theo Mulder, 
voorzitter van Symphony of Soils, stelt dat burgers met een ander aankoopgedrag en met afvalscheiding kunnen bijdragen 
aan een veel gezondere voedselproductie. Hoe dat zit, legt Mulder uit.  
Datum: woensdagavond 14 november, 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 ). 
 
 
 

- 18 NOV GEMEENTEMIDDAG  
 

Levenslange reizen, pleisterplaatsen voor de ziel. 
‘Op mijn levenslange reizen twijfel donker achtervolgt mij ….’, dat zingen we nogal eens in onze vieringen.  
Op deze middag gaan we ook op reis, maar niet alleen en ook niet in het donker. Met elkaar maken we een tocht binnen onze 
kerk, waarin bezinning op onze ervaringen in de Dominicus centraal staat. In kleine groepjes bezoeken we een drietal 
pleisterplaatsen, waar we die ervaringen uit heden en verleden op het spoor komen door middel van open opdrachten. Zo’n 
opdracht kan zijn om aan de hand van een lied, een tekst of een beeld te kijken naar die ervaringen. Wat hebben ze ons te 
zeggen voor nu en voor de toekomst? Daarover vertellen we elkaar en zo krijgen we misschien zicht op mogelijkheden voor 
onze toekomst als Dominicusgemeente.  
We starten rond half één met een lunch – geen brood meenemen! - en om half twee begint dan het programma met 
onderlinge kennismaking, een toelichting op het programma en de bedoeling daarvan, gevolgd door die bewuste reis.  
Het programma 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 en Jop Mendelts  
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. 
 

Contactgegevens via het secretariaat! 
 

- - - - - - - - - 
 
 

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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E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl  
www.dominicusamsterdam.nl 


