Dominicus
+Amsterdam+

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
In de kerk gaat het nu 7 weken over het Onze Vader, een bekend
gebed. Wij gaan daar deze weken dan ook over praten en tekenen.
Doen jullie mee?

zondag 27 jan 2019

UW KONINKRIJK KOME
Serie Onze Vader

De kindernevendienstgroep.

ORDE VAN DIENST
1. Welkom door Henk Hillenaar, omlijst door ‘Gegroet Jij, Jij’
CRÈCHE
Er is crèche op 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

2. ‘Licht dat ons aanstoot’ (Groen 3)
3. Inleiding door Eva Martens
4. ‘Gij wacht op ons’ (236)
5. Lezingen, overweging en meditatie door Eva Martens met piano

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 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.
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6. ‘Blijf niet staren’ (231)
7. Mededelingen en collecte
8. Tafelgebed ‘Wat in stilte bloeit’ (Groen 68)
9. Brood en wijn onder begeleiding van ‘Gij moet het eenzaam laten’ (solo)
10. Voorbeden, omlijst door ‘Klimmende zon’ (234)
11. Zegen
12. ‘Stem als een zee’ (174)
Dirigent/cantor 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 20/1: € 1164,12
---------

AGENDA
- 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.
- Zondag 10 februari: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’
Overweging door Enis Odaci. Het Onze Vader is voor moslims meestal een
onbekend gebed. Dat is op zich verwonderlijk, omdat de Koran ook een soort
‘Onze Vader’ heeft waarmee moslims altijd hun gebedsdienst mee
aanvangen. De parallellen gaan verder. De gebedsregel ‘Geef ons heden ons
dagelijks brood’ is via diverse verhalen verweven in de islamitische traditie,
waarbij de persoon Abraham vaak wordt geassocieerd met brood. Brood is
ook het symbolische voedsel dat hemel en aarde met elkaar verbindt.
--------MEDEDELINGEN
- VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
Claartje Kruijf (red.): Slow Food. Broodnodige gesprekken over het Onze Vader,
€ 13,99
Jan Nieuwenhuis: Bij tij en ontij. Preken op hoop van zegen. € 15,Bert Kuitenbrower: Vospominania, € 5,-.
Afgelopen week vierde Bert Kuitenbrouwer zijn 90ste verjaardag. Ter gelegenheid
daarvan schreef hij deze kleine bundel met herinneringen en aandachtspunten voor de
Dominicus.

- BIJBELLEZEN: BRIEF AAN DE ROMEINEN
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 iedereen die één of meerdere keren wil meelezen.
Data: 29 januari: ter voorbereiding lezen van Romeinen 1 en 12-15
12 februari: Prof. Kees den Heyer – N.B. 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
Info: Anne-Marie Hauer, en Betsie Wessendorp
Kosten: € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën

- 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.,
van 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 de 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.
(Adres via het secretariaat.)
- STRAKS: ALLER-LAATSTE VROUWENWEEKEND 9 en 10 MAART
Na vele jaren zal het ‘Vrouwenweekend van en door vrouwen van de
Dominicus’ dit jaar voor de laatste keer worden georganiseerd. Pak deze kans
om nog één keer mee te gaan! Vandaag, ná de dienst zijn alle vrouwen
uitgenodigd om plannen te maken voor dit weekend in Bergen aan Zee.
Nieuwsgierig? Meedenken? Meedoen? Het kan allemaal nog één keer!
Weet je niet zeker of het wat voor je is? Schuif aan in de Grote zaal om de
sfeer te proeven, verhalen te horen en ideeën op te doen. Het kan allemaal.
Tot zo!

- 10 FEBRUARI - DIACONAAT VER WEG; STEUN VAN DICHTBIJ
De Dominicusgemeente heeft twee jaar geleden een aanzienlijk legaat met
een opdracht gekregen. Met dat geld kunnen we een achttal projecten in
verschillende ontwikkelingslanden extra ondersteunen: Nepal, Ghana,
Oeganda, Rwanda, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Palestina en Bolivia.
Bij vrijwel alle projecten zijn mensen uit onze gemeente betrokken. Zij geven
morele en financiële steun aan de mensen daar: leefgemeenschappen en
scholen, die zichzelf (nog) niet kunnen bedruipen.
10 februari presenteren zij na de dienst hun projecten voor alle
belangstellenden in onze gemeente, van 12.30-14.00 uur.
Ter informatie en inspiratie en mogelijk zelfs voor eventueel bezoek. Welkom!

