Dominicus
+Amsterdam+

zondag 20 jan 2019

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,

UW NAAM WORDE GEHEILIGD

In de kerk gaat het nu 7 weken over het Onze Vader, een bekend gebed. Wij gaan
daar deze weken weken dan ook over praten, tekenen en misschien schrijven.
Wat is heilig voor jou?
Misschien gaan we wel een HEEELE GROTE tekening maken. Doen jullie mee?

De kindernevendienstgroep.

CRÈCHE
Er is crèche op 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

Serie Onze Vader

ORDE VAN DIENST
1. ‘Onstilbare tonen’ (Blauw 51)
2. Welkom en gebed door Colet van der Ven
3. ’Kom met kracht en vuur’ (zoz)

Contactgegevens via het secretariaat
---------

4. Lezing Exodus 3: 1-14
5. piano
6. Overweging door Arjan Broers

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

7. ‘Staan in licht’ (246)

SECRETARIAAT

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

12. Voorbeden met ‘Gij zijt de lucht om mij heen’

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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8. Mededelingen en collecte
9. Tafelgebed ‘Disgenoten’ (Blauw 60)
10. Brood en wijn
11. ‘Kan ik jou ooit bereiken’ (inlegvel)

13. Zegen
14. ‘Uit staat en stand’ (Groen 19)

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 zondag 13/1: € 1255,75
De opbrengst van de extra collecte voor Stichting Khuskha € 917,02
--------AGENDA
- Zondag 27 januari: ‘Uw Koninkrijk kome’, overweging door Eva Martens.
Kan het Koninkrijk Gods een uitnodiging zijn om los te komen uit onze beperkende
koninkrijken? Om te kunnen leven middenin de wereld zonder erdoor te worden opgeslokt?
- Zondag 3 februari: ‘Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel’
Overweging door Claartje Kruijff. Uw wil geschiede? Voor ons als autonome individuen met
een vrije wil anno 2019 is dit een spannende gebedsregel. Want soms lijkt die wil van ons
overvraagd en lopen we tegen onze eigen grenzen op.
---------

MEDEDELINGEN

- 27 JANUARI VOORBEREIDING VROUWENWEEKEND 9 en 10 MAART
e
Van harte welkom op het 11 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.
Volgende week zondag, 27 januari, komen we na de dienst in de grote zaal samen om
plannen en afspraken te maken.
De kosten voor het weekend zijn € 50,Je kunt je alvast opgeven via het secretariaat. (Els, Elisabeth, Lennie, Karin & Hannie)

-29 JANUARI BIJBELLEZEN: PAULUS, EEN JOOD GERAAKT DOOR JEZUS
Na de Handelingen de Galatenbrief, lezen we met elkaar de brief aan de Romeinen.
We doen dat één avond met een inleiding van Paulus-kenner Prof. Kees 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.
Data:
29-1: ter voorbereiding lezen van Romeinen 1 en 12-15
12 februari: Prof. Kees den Heyer (NB. van 19.00 – 21.00)
26 februari: ter voorbereiding lezen Romeinen 9-11
Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30
Begeleiding: Anne-Marie, Betsie Wessendorp.
Kosten: € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën

- VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
Claartje Kruijf (red)f: Slow Food. Broodnodige gesprekken over het Onze Vader € 13,99
Jan Nieuwenhuis: Bij tij en ontij. Preken op hoop van zegen. € 15,-

- 26 JANUARI DEZINNEN: GELOVEN IN DE (POST)MODERNE SAMENLEVING
26 januari gaat deze 8-delige leergang van start, hier in de Grote zaal van de Dominicus.
8 colleges over de gedachtegangen van hedendaagse filosofen en theologen over
secularisatie en religie. Is er nog plaats voor het mysterie in onze wereld?
Ingeleid door o.a. Erik Borgman en Laurens te Kate, over b.v. Rowan Williams, Catherine
Keller, Charles Taylor.
Er is nog plaats!
Zie voor meer informatie de website of de folder achterin de kerk, of mail het secretariaat.

- 2 FEBRUARI ONTMOETINGSMIDDAG RAAD VAN KERKEN
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. 13.30 - 16.00 u.
- 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 via raadvankerkenamsterdam@gmail.com.
Meer informatie vind je in flyer op de tafel achterin de kerk.

- JAN NIEUWENHUIS JARIG
Op 31 januari hoopt Jan Nieuwenhuis 95 jaar te worden. Evenals vorig jaar is het leuk om
hem weer te verrassen met een felicitatie.
Zijn adres is kunt u vragen bij het secretariaat.

