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zondag 25 nov 2018

LEVENSHERFST
Cantatedienst, Serie Levensfasen
ORDE VAN DIENST

1. ‘Stilte nu' (zoz)
2. Welkom en gebed door Claartje Kruijff
3. ‘Gij wacht op ons’ (236)
4. Lezing uit Midas Dekkers ‘Vergankelijkheid’
5. Cantate: Ich will den Kreuzstab gerne tragen (zie inlegvel)
1. Aria
- Overweging door Arjan Broers
2 Recitatief
3. Aria
- Overweging deel 2
4 Recitatief en Arioso
5 Koraal
- Overweging deel 3
6. ‘Om warmte’ ( Blauw 43)
- collecte (zonder aankondiging)
7. Tafelgebed ‘Niemand heeft u ooit gezien’ (Groen 80)
8. Brood en wijn, onder begeleiding van ‘Het land is moe’ van Drs. P.(inlegvel)
9. Voorbeden en zegen
10. ‘Blijf niet staren’ (231)
--------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 Open Huis van vorige zondag: € 2024,76
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige zondag: € 845,25
--------AGENDA
- Zondag 2 december: Eerste advent. De ware Jakob (Genesis 32, 23-32).Overweging door Gerard Swüste. In de nacht vecht
Jakob met een man. Als de zon opkomt weet hij zich gewond, maar vooral gezegend. Hij krijgt een nieuwe naam, Israël, want
hij heeft met God en mensen gevochten.
- Zondag 9 december: Tweede advent: Mozes: met ongebroken oog. Overweging door Claartje Kruijff
--------MEDEDELINGEN
VAN DE WERKGROEP PASTORAAT
Kennismakingsbijeenkomst - vandaag!
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
van vandaag. 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.
Tijd: 17.00 - 21.00 uur. Samen eten, de film kijken en dan reacties op de film uitwisselen. Eigen bijdrage voor eten en film € 8,Opgeven: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

TOEGANGSKAARTEN KERSTDIENSTEN
Op 9, 16 en 23 december worden toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur 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.
Meer informatie over de kerstdiensten? Zie de website!
OPEN HUIS 2018 – VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
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!
U kunt voor alle andere informatie bellen met de centrale coördinatoren van Het Open Huis: Danny van Ommen en Arie
Voordouw
- 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 .
Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling dienen voor 1 januari a.s. te zijn toegestuurd.

– 1 DECEMBER BETHELKERK JUBILEUM
De Bethelkerk viert zaterdag 1 december vanaf 13.30 u het 60-jarig jubileum van het gebouw. Sinds kort is deze kerk ook een
groene kerk. Er wordt een zeer afwisselend programma aangeboden, het staat helemaal in het teken van zorg voor het
klimaat. Ook Greenpeace is van de partij. Iedereen is welkom, met name leden van andere groene kerken. Om 18.00 u staat
er een buffet klaar. Als je mee wilt eten dan graag opgeven bij luytenda@planet.nl . Adres van de Bethelkerk: Plejadenplein
44, Tuindorp-Oostzaan.
- 2 DECEMBER: DROMEN OP MUZIEK
Zondagmiddag 2 december is er een bijzonder concert in de Dominicus. Een droomconcert met Arjan van Baest (onze
dirigent) en Evert van Merode (onze invaldirigent). Een droomconcert.
Tijdens het droomconcert klinkt pianotrio (piano, viool en cello) en het projectkoor Muziek Nu, geïnspireerd door poëzie met
als rode draad ‘Dromen’.
Passie voor muziek, vernieuwing en speelsheid staan centraal.
Droomconcert Dromen op Muziek | Zo 2 december 2018 15:30 uur (zaal open 15:00 uur) | Entree (€ 17,50 kassa / € 15,- VVK
/ € 12,50 studenten)
- 2 & 9 DECEMBER: SAMEN DELEN VOOR DE FEESTDAGEN
Zondag 2 december en zondag 9 december voert de werkgroep solidariteit de actie “Samen delen voor de feestdagen.”
De werkgroep doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U helpt daarmee
Dominicusgangers die rond de feestdagen een financiële steun in de rug goed kunnen gebruiken.
In de orde van dienst treft u volgende week zondag een formulier aan waarin u kunt aangeven of u “geeft” of dat u “vraagt”.
Leden van de werkgroep zijn voor en na de dienst op deze zondagen achter in de kerk aanwezig om informatie te geven en
vragen te beantwoorden.
- 11 DECEMBER: ADVENT LABYRINT
Op dinsdagavond 11 december ligt het labyrint weer in de Dominicuskerk. In deze Adventstijd staan de diensten van de
Dominicus in het teken van hoop. Dit zal ook het thema zijn van deze avond. In deze donkere wintertijd, soms ook donkere tijd
in het eigen leven of in de wereld willen we op zoek naar wat ons hoop en richting geeft.
We beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur ben je welkom en staat de koffie en thee klaar.
Bijdrage: vrijwillig. Voor informatie: Marianne Keisers. Je kan je aanmelden bij: labyrint-dominicus@kpnmail.nl

- 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 ( 06-15428252)
- WERKEN ALS VRIJWILLIGER IN DE KLOOF
Wilt u één keer per week, op een vast dagdeel, als vrijwilliger meewerken om de opvang voor dak- en thuislozen in De Kloof
mogelijk te maken? Dat kan!
Monique de Bruijn en Hannie Bulsink vertellen u graag wat voor werk er allemaal op u staat te wachten. Tel. Hannie Bulsink:
06-15428252
- AAN ALLE VROUWEN VAN DE DOMINICUS – VROUWENWEEKEND
Van harte welkom op het 11e vrouwenweekend aan zee!
Rond internationale vrouwendag gaan er elk jaar 50 vrouwen naar Bergen aan Zee. Daar praten, zingen, eten, vieren,
wandelen en overnachten wij.
Het weekend vindt plaats op 9 & 10 maart 2019 Dit jaar heeft het weekend als thema: Elementen! (lucht, water, aarde, vuur)
Daarvan is er aan zee, op het strand en in de duinen genoeg om ons heen! We willen het als inspiratiebron gebruiken om het
weekend vorm en inhoud te geven.
De kosten voor het weekend zijn € 50,Op 27 januari komen we na de dienst in de grote zaal samen om plannen en afspraken te maken.
Je kunt je alvast opgeven via: helenagraafde@hotmail.com
(Els, Elisabeth, Lennie, Karin & Hannie)

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 0645503644)
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
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

