Dominicus
+Amsterdam+

zondag 18 nov 2018

JA TEGEN DE LEVENDE
Serie Zeg maar JA tegen het leven
ORDE VAN DIENST
1. ‘Onze hulp in de naam' (zoz)
2. Welkom door Colet van der Ven
3. ‘Zoekend ga ik mijn weg’ (Blauw 54)
4. Eerste lezing uit Martin Buber: Gottesfinsternis (1951)
5. Pianospel
6. Tweede lezing: Deuteronomium 30
7. ’Eigenlijk geloof ik niets’ (198)
8. Overweging door Juut Meijer
9. ‘Om vrede’ (226)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafelgebed ‘Wie zullen wij aanbidden en geloven’ (216)
12. Delen van brood en wijn
13. ‘Hore mijn oor het ongehoorde’ (Blauw 52)
14. Voorbeden en zegen
15. ‘Stem als een zee van mensen’ (174)
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: € 943,74
--------AGENDA
- Zondag 25 november: Levensherfst. Cantatedienst. Overweging door Arjan Broers.
Wat als Jezus niet als snotneus was vermoord, maar als tevreden oude man had mogen sterven? Wat was dan zijn
boodschap geweest ?
- Zondag 2 december: Eerste advent: Hoop – dat ding met veertjes. Overweging door Gerard Swüste.
---------

MEDEDELINGEN
- STRAKS GEMEENTEMIDDAG
Levenslange reizen, pleisterplaatsen voor de ziel.
We starten straks rond half één met een lunch - en om half twee begint dan het programma. Rond kwart over drie sluiten we
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
OPEN HUIS 2018 – VRIJWILLIGERS GEVRAAGD EN EXTRA COLLECTE
Voor het Open Huis op eerste Kerstdag in de Dominicus zoeken wij vrijwilligers om deze daverende feestdag mogelijk te
maken. We hebben minstens 150 paar praktische, gastvrije, handige, culinaire, creatieve en hulpvaardige handen nodig. Meer
informatie vindt u op de site www.dominicusamsterdam.nl via -Wij doen- en -Kerst: Open Huis-. Daar vindt u ook het
inschrijfformulier voor vrijwilligers: meldt u aan en u heeft gegarandeerd een bijzondere kerst. Wij rekenen op uw bijdragen op
welke wijze dan ook: bijvoorbeeld door een financiële bijdrage over te maken naar Open Huis Dominicuskerk, NL37 INGB
0004 8850 50, ovv Open Huis 2018
U kunt voor alle andere informatie bellen met de centrale coördinatoren van Het Open Huis: Danny van Ommen 06-21282638
en Arie Voordouw 06-16474176.

TOEGANGSKAARTEN KERSTDIENSTEN
Op 9, 16 en 23 december worden toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur
(speciaal voor kinderen) en 22.30 uur.
Wij willen deze verkoop dit jaar bij wijze van proef rechtstreeks, dus zonder bestelformulieren, doen.
Op bovengenoemde data vindt u op het hoofdaltaar vier tafeltjes waaraan de kaarten met gepast geld gekocht kunnen
worden. De kaarten kosten € 5,00 (kinderen € 2,50).
Indien u niet in de gelegenheid bent op deze zondagen zelf kaarten te kopen vraag dan een van uw medeDominicusgangers dat voor u te doen.
Mocht dat ècht niet lukken dan is een zeer beperkt aantal kaarten per post te bestellen.
Stuur dan vóór 9 december een briefje met uw bestelling en een geadresseerde en gefrankeerde retour-envelop naar:
Secretariaat Dominicusgemeente, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam
en maak het verschuldigde bedrag (€ 5,00 per kaart ) over op NL45 ABNA 0435 6572 08, onder vermelding van het aantal
kaarten voor de Kerstdienst van welk uur. Na ontvangst van uw bestelling en het bedrag worden u de toegangsbewijzen
toegezonden.
- AANMELDING PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE
Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus kunnen voor 2019 nieuwe aanvragen worden
aangemeld.
De opbrengst van de collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en zijn in solidariteit met de
zwaksten in de samenleving. Een project heeft collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele
individuele mensen. De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of minimale overheidssubsidies. De voorkeur gaat uit
naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid. Projecten die al eerder
(minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
De aanmelding, met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het project, kan uitsluitend schriftelijk worden
ingestuurd naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie of via e-mail: dickmanten@hotmail.com
Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te zijn toegestuurd.
VAN DE WERKGROEP PASTORAAT
25 november: Kennismakingsbijeenkomst
Hoe functioneert de Dominicus, welke activiteiten vinden er plaats? Kan ik meedoen?
Heeft u deze en mogelijk nog andere vragen dan bent u welkom op de kennismakingsbijeenkomst aansluitend op de dienst op
25 november.
Koffie en thee staan klaar.
28 november: Film met 'diner' vooraf - 'Le tout Nouveau Testament'
God bestaat, woont in Brussel en is een bullebak. Zijn rebelse dochter gaat op zoek naar nieuwe apostelen.
Tijdstip 17.00 - 21.00 uur. Eigen bijdrage voor eten en film € 8,Opgeven: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of bij Olga Wagenaar
- KLEDING INZAMELEN VOOR DE KLOOF
Een aantal mensen uit de Dominicus is als vrijwilliger actief in De Kloof, een inloophuis voor dak- en thuislozen aan de
Kloveniersburgwal 95.
Dagelijks bezoeken gemiddeld 75 mensen dit centrum voor dagopvang, kledingruil en/of een douche.
Het hele jaar door kan er in de Dominicus (heren-)kleding afgegeven worden.
Met de winter in aantocht is er vooral behoefte aan winterjassen en lange onderbroeken (oude pyjamabroeken). Ook is er op
het ogenblik extra vraag naar broekriemen. Maar ook alle andere kleding blijft natuurlijk zeer welkom!
De kleding wordt verzameld in de pastorie, onder de kapstok op de begane grond.
De bezoekers van de De Kloof lopen graag rond in deze voor hen nieuwe kleren !
Meer informatie bij: Monique de Bruijn & Hannie Bulsink
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
DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08
E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
www.dominicusamsterdam.nl

