
Dominicus     1e Advent, zondag 2 dec 2018 
+Amsterdam+ 
 

D E   W A R E   J A K O B 

Serie Natuurlijk Niet  Hopelijk Wel 

 

ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Dauwt hemelen’ (refrein - strofe 1 - refrein) (Groen 55) 

2. Welkom door Colet van der Ven, aansteken 1e adventskaars 

3. ‘Als ik roep, geef antwoord’, psalm 4 (Blauw 6) 

4. Lezing Genesis 32: 23-32 

5. ‘Vriend’ (Groen 95) 

6. Overweging door Gerard Swüste 

7. ‘Woord dat ruimte schept’ (zoz) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘Sacrament van hoop’ (zoz) 

10. Brood en wijn 

11. ‘Kom adem ons open’, met voorbeden  

12. Zegen 

13. ‘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: € 1293,25 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 9 december: Tweede advent: Mozes - met ongebroken oog. 
Overweging door Claartje Kruijff. Mozes is een man van onderweg. Aan het eind van zijn leven mag hij vanaf een 
hoge berg in de verte het Land zien waarheen hij zijn mensen is voorgegaan. Met ongedimde blik, dat wel, maar 
hij mag er niet in. Zien in de verte, met ongedimde blik zonder dat we weten hoe het uit zal pakken. Is dat een 
beangstigend perspectief of juist bevrijdend? 
 
- Zondag 16 december: Derde advent: Maria: de gezongen revolutie (zondag Gaudete). Overweging door Henk 
Hillenaar 
 

- - - - - - - - - 
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: Anne Timmer, tel. 06 

 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op 
afspraak (mobiel 06-45503644) 

 
 

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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