- BEZOEK AAN ONDERWIJSPROJECT GHANA
Ondergetekende financiert al enkele jaren een onderwijsproject in Bolgatanga in NoordGhana,
Vanuit het legaat Tolhuijs ontvangen we daarvoor nu een bijdrage. Het is mooi als we vanuit
de Dominicus de band met de mensen daar kunnen aanhalen.
Ik ga de tweede helft van februari naar Ghana. Misschien zijn er Dominicusgangers die mee
zouden willen reizen en ter plekke een indruk te krijgen van de omstandigheden waarin
leraren het onderwijs moeten geven. De kosten zijn uiteraard voor eigen rekening.
Neem contact op met Herman Huijmans

Dominicus
+Amsterdam+

zondag 6 jan 2019, Driekoningen

(UIT) DE DROOM GEWEKT

-------Contactgegevens via het Secretariaat----------

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 6/1, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/ en 21/3. Wilt u met de crèche helpen ?
Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart.

ORDE VAN DIENST
1. ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (116)P
2. Welkom en gebed door Marcel Elsenaar

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

3. ‘Niemand ontkomt eraan’ (Blauw 40)

SECRETARIAAT

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

8. Mededelingen en collecte

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

4. Lezing over de wijzen (Matteüs 2)
5. ‘Wij waren kinderen’ (Groen 44)
6. Overweging door Juut Meijer
7 .’Hoever te gaan’(Groen 15)
9. Tafelgebed ‘Ander, ouder’ (Groen 15)
10. Brood en wijn, met Elin Haver op altviool: Prelude, 1e Suite in G, J.S.Bach
11. ‘De wildernis zal bloeien’ (Blauw 61)
12. Voorbeden en zegen, afgewisseld met ‘Uit zijn volheid’

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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13. ‘Nu zijt wellekome’ (zoz)

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen

---------

AGENDA
- Zondag 13 januari: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’, overweging door Agnes Grond.
Het oudste gebed, het gebed dat Jezus ons leerde en dat alles zegt wat van belang is
binnen een verbond. Maar het beeld van God als vader is afgodisch geworden, heeft met
name vrouwen buitengesloten en kopschuw gemaakt. Hoe kunnen we een ander
Godsbeeld ontdekken dat uitnodigt en ruimte geeft om het oude gebed weer te kunnen
bidden? Tijdens deze dienst zal een huwelijkspaar worden ingezegend door Claartje
Kruijff.
- Zondag 20 januari: ‘Uw Naam worde geheiligd’, overweging door Arjan Broers.
Het heilige wijkt en is niet goed te benoemen. Toch moeten we er ruimte voor maken en
dat vinden we moeilijk in ons bijna perfecte polderland.
--------MEDEDELINGEN

-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
Jan Nieuwenhuis: Bij tij en ontij. Preken op hoop van zegen. € 15,Niek Schuman: Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen. €19,95
- 15 JANUARI BIJBELLEZEN: PAULUS, EEN JOOD GERAAKT DOOR JEZUS
Na de Handelingen en de Galatenbrief starten we op 15 januari met de brief aan de
Romeinen.
We doen dat één avond in februari met een inleiding van Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer
en verder aan de hand van Juut Meijer, Betsie Wessendorp en Anne-Marie Hauer.
De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen.
15 jan: Inleiding en ter voorbereiding lezen van Romeinen 1, 15 en 16
29 jan: ter voorbereiding lezen van Romeinen 12-15
Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30
Begeleiding: Anne-Marie Hauer en Betsie Wessendorp
Kosten: € 5,- per avond voor koffie/thee en kopieën.
- 2 FEBRUARI ONTMOETINGSMIDDAG RAAD VAN KERKEN

--------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 kerstcollecte € 6541,32
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 30/12: € 968,12
---------

Lijkt het je leuk en interessant om van gedachten te wisselen met iemand van een andere
christelijke geloofsgemeenschap in Amsterdam? Kom dat naar de ontmoetingsmiddag van
de Raad van Kerken Amsterdam op 2 februari a.s. Laat je inspireren door Alain Verheij,
schrijver van het theologische boek van het jaar 2018. Hoor meer over de plannen, acties en
idealen van de Raad van Kerken. Luister naar muziek uit o.m. de Armeense en Koptische
liturgie.
Plaats: Van Limmikhof Nieuwe Keizersgracht 1a.
Geef je op : raadvankerkenamsterdam@gmail.com. Meer informatie vind je in de flyer op de
tafel achterin de kerk en op onze website onder 'evenementen'.

