Dominicus
+Amsterdam+

4e Advent, zondag 23 dec 2018

Simeon laat los
Serie Natuurlijk Niet. Hopelijk Wel.
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dauwt hemelen’ (refrein - strofe 4 - refrein) (Groen 55)
2. Welkom door Henk Hillenaar
3. ‘Licht breekt door in mensen van toekomst’

aansteken 4e adventskaars
4. Lezing Lukas 2, 25:35
5. Overweging door Janneke Stegeman, deel 1
6 miniworkshop vrij stem geven (aan hoop) door Thomas Johannsen
7. Overweging door Janneke Stegeman, deel 2
8. ‘Nunc Dimittis Servum Tuum’ (Taizé), met het Genetic Choir

9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed ‘Niemand heeft u ooit gezien’ (Groen 80)
11. Brood en wijn – zingen ‘Nunc Dimittis’
12. ‘Kom adem ons open’, met voorbeden
13. Zegen
14. ‘Vanwaar zijt gij gekomen’ (116)
--------Het koor staat onder leiding van David Cohen, piano/orgel: Thom Jansen
Aan deze dienst draagt het improvisatie ensemble Genetic Choir bij. Met het project (Non)Corpus wil het Genetic Choir
gelovigen en niet-gelovigen samenbrengen rond de ervaringen in het leven die woorden overstijgen. Het koor wil ook graag
samenwerken met de gemeenschap van de Dominicus, zoals vanmorgen als we zoeken naar de klank van hoop.

--------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: € 1048,83
--------AGENDA
- 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.
- Zondag 6 januari: Driekoningen. Overweging door Juut Meijer.

---------

MEDEDELINGEN
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
Niek Schuman: Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen ,€19,95
- 30 DECEMBER INLOOPKOOR
Tijdens de dienst van 30 december is er weer een inloopkoor. Wie wil meedoen kan zich aansluiten om 10.15
-OPEN HUIS 2018 – BAKT U WAT VOOR ONS?
Het Open Huis ontvangt graag nog steun in de vorm van lekkere dingen - eigen baksels. Wilt u bakken voor het Open Huis?
U kunt uw creaties inleveren in de sacristie op kerstavond.
U kunt voor alle informatie bellen met de centrale coördinatoren van Het Open Huis: Danny van en Arie Voordouw
- 6 JANUARI PRESENTATIE TIJ EN ONTIJ
Op 6 januari is er na de dienst een korte, feestelijke presentatie van het boek 'Bij tij en ontij', een bundel preken van Jan
Nieuwenhuis, die in januari 95 jaar wordt. De bundel zal voor 15 euro verkrijgbaar zijn en vanzelfsprekend heffen we ook het
glas op het nieuwe jaar.
-TOEGANGSKAARTEN KERSTDIENSTEN
Vandaag worden nog toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur en 22.30 uur.
Als er nog kaarten over zijn kunt u ze morgen ook nog via het secretariaat aanschaffen.
U vindt bij het hoofdaltaar de tafeltjes waaraan de kaarten met gepast geld gekocht kunnen worden. De kaarten kosten €
5,00 (kinderen € 2,50).

- 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- zie voor de toelichting ook de website.
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.
VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te
doen. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo!
De kindernevendienstgroep.

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
-------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. 06-12133232

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
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