Dominicus
+Amsterdam+

3e Advent, zondag 16 dec 2018

M a r i a, d e G e z o n g e n R e v o l u t i e
Serie Natuurlijk Niet. Hopelijk Wel.
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dauwt hemelen’ (refrein - strofe 3 - refrein) (Groen 55)
2. Welkom door Juut Meijer
3. Gebed afgewisseld met ‘Licht breekt door in mensen van toekomst’

aansteken 3e adventskaars
4. ‘Nacht duurt voort’ (inlegvel)
5. 1e Lezing 1 Samuel 2, 1:8
6. piano
7. 2e Lezing Lukas 1, 39:45
8. ‘Magnificat’ (Blauw 19)
9. Overweging door Henk Hillenaar
10. ‘Er is nog zomer en genoeg’ (Blauw 71)
11. Mededelingen en collecte
12. Tafelgebed ‘Sacrament van hoop’ (zoz)
13. Brood en wijn
14. ‘Kom adem ons open’, met voorbeden (inlegvel)
15. Zegen
16. ‘Scheur toch de wolken’ (Groen 31)
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Herman Rouw

--------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: € 1725,97
--------AGENDA
- Zondag 23 december: Vierde advent: Simeon laat los.
Overweging Janneke Stegeman. De oude Simeon ziet in een pasgeboren baby zijn levenslang meegedragen hoop vervuld.
Nu kan hij gaan in vrede, zingt hij zelfs. Vol overgave is die Simeon. En wij? Kunnen wij het nog, ons zo hoopvol met dat kind
verbinden?. Dienst met inloopkoor en een samenwerking met het Genetic Choir.
- Maandag 24 december: Kerstavond.
19.00 – dienst voor jong en oud. Overweging door Eva Martens.
22.30 – dienst waarin zal klinken “Belofte van toekomst”, een woorddienst voor kerstavond. Overweging door
Germain Creyghton
- Zondag 30 december: Serie Levensfasen: Winter. Overweging door Ko Bordens

---------

MEDEDELINGEN
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
- Niek Schuman: Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen ,€19,95
-OPEN HUIS 2018 – VRIJWILLIGERS GEVRAAGD EN FINANCIELE STEUN
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!
Ook financieel: op dit moment is 7500,- ontvangen, we hebben nog 4500,- te gaan!
Uw bijdrage kunt u overmaken op Open Huis Dominicuskerk, NL37 INGB 0004 8850 50, ovv Open Huis 2018, of in de Rode
Zuil.
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 of mail openhuis@dominicusamsterdam.nl
- 19 DEC NIEUWE INVALSHOEKEN BIJ DUURZAAM EN GEZOND LEVEN
Draagt ons gedrag wel of niet bij aan een goed werkend voedselsysteem binnen de planetaire grenzen?
Jan Paul van Soest adviseert en schrijft al 40 jaar over duurzaamheid, Zij meest bekende boek is De Aarde heeft Koorts,
waarin hij zijn grote zorgen over het klimaat en het ecosysteem uit. We moeten beter ons vermogen gebruiken om de
toekomstige werkelijkheid onder ogen te zien en daarnaar handelen. Een hoofdstuk is bij de Boekentafel op te halen. Van
Soest toont ons met voorbeelden uit zijn praktijk hoe we alleen met ieders inspanning tot een goed werkend voedsel-systeem
zouden kunnen komen – zelfs bij aanzienlijke klimaatverandering.
Tijd:19.30 -21.30 uur. Pastorie Dominicus, Grote zaal, Spuistraat 12. Informatie en opgave bij: Wilbrord Braakman of Kees
Sluis. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage naar draagkracht (max. € 5 ).
-TOEGANGSKAARTEN KERSTDIENSTEN
Vandaag en op 23 december worden toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur en
22.30 uur.
Bij de dienst van 19.00 – voor jong èn oud – gaat Eva Martens voor, bij de dienst van 22.30 gaat Germain Creyghton voor (zie
de website voor meer informatie).
U vindt bij 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 neemt u dan contact op met de secretaris.

CRÈCHE
Er is crèche op 23/12, 24/12 (19.00u) en 6/1. Wilt u met de crèche helpen ?
Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart.

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: Anne Timmer.
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.
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