- 12 FEBRUARI BIJBELLEZEN: BRIEF AAN DE ROMEINEN
Inleiding door Prof. Cees den Heyer.
Zie de agenda op de website voor meer informatie.
SCHRIJVEN HELPT – TRAINING SPIRITUELE BIOGRAFIE
Onder de titel 'schrijven helpt' biedt de werkgroep pastoraat een training aan voor
mensen die willen nadenken over wat het leven hen in handen geeft om hun toekomst
vorm te kunnen geven. Voor meer informatie zie de Dominicuskrant van februari of de
website onder 'blog'.
U kunt zich opgeven vóór 20 februari aanstaande bij Olga Wagenaar werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
In de kerk gaat het deze weken over het Onze Vader, een bekend gebed.
Wij gaan daar deze weken dan ook over praten en tekenen. Je ziet wat we
eerder hebben gemaakt al hangen bij de ingang. Doen jullie mee?
De kindernevendienstgroep.
CRÈCHE
Er is crèche 17/2, 3/3, en 21/3. Wilt u met de crèche helpen ? Wilt u meer
informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart (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, tel. 0651287558
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Dominicus
+Amsterdam+

zondag 3 feb 2019

UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
Serie Onze Vader
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dit huis is een huis’ (Blauw 55)
2. Welkom en gebed door Alle van Steenis
3. Psalm 23 ‘God jij bent voor mij een herder’ (Blauw 42)
4. Overweging door Claartje Kruijff
5. ‘Dit ene weten wij’ (Blauw 23)
6. Mededelingen en collecte
7. Tafelgebed ‘Onze Vader’ (zoz)
8. Brood en wijn onder begeleiding van ‘Lef’ (solo)
9. Voorbeden en zegen
10. ‘Om warmte’ (Blauw 43)
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen

--------De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 27/1: € 665,61
--------AGENDA
- Zondag 10 februari: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’
Overweging door Enis Odaci. De Koran heeft ook een soort ‘Onze Vader’ waarmee
moslims altijd hun gebedsdienst mee aanvangen. 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.
- Zondag 17 februari: ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze
schuldenaren’. Overweging door Alain Verheij.
Iedereen wil vergeven worden. Genade is het mooiste dat er is. Maar precies in deze
bede van het Onze Vader zit dat venijnige extra zinnetje.
---------

-‘Onze Vader’

( t. F. Ploum, m. A. van Baest)

- ‘Lef’ (t. Jurrian van Dongen / m. Marnix Busstra)
Hij was jong en slim en had verstand
van zaken
oogstte bijval op de beurs en in de
kroeg
iedereen wist: deze jongen gaat het
maken
het beste was voor hem niet goed
genoeg

Iedere dag heb je opnieuw de keus:
ren je door of gooi je rigoureus
je bestaan overhoop
weg de onzin, het gejaag en het gedoe
heb je het lef dan is het nooit te laat
om te beseffen dat het zo niet gaat
reik niet naar de hemel, maar haal ‘m
naar je toe

Maar steeds vaker werd ie bang en
zwetend wakker
het gebral van vrienden ging hem
tegen staan
op een mooie lente dag
nam hij opgewekt ontslag
kocht een zeilboot om de wereld rond
te gaan

In ons hoofd klinken de stemmen nog
van vroeger:
geef niet op, je kunt het wel als je je
best maar doet
dan maar doodsbang om te falen
maar die top die zul je halen
tot je niet meer weet waar je het
zoeken moet

Iedere dag heb je opnieuw de keus:
ren je door of gooi je rigoureus
je bestaan overhoop
weg de onzin, het gejaag en het gedoe
heb je het lef dan is het nooit te laat
om te beseffen dat het zo niet gaat
reik niet naar de hemel, maar haal ‘m
naar je toe

Iedere dag heb je opnieuw de keus:
ren je door of gooi je rigoureus
je bestaan overhoop
weg de onzin, het gejaag en het gedoe
heb je het lef dan is het nooit te laat
om te beseffen dat het zo niet gaat
reik niet naar de hemel, maar haal ‘m
naar je toe

Van haar ouders moest ze zeker gaan
studeren
toen ze arts was dacht ze: ik word
zangeres
ze schreef haar eigen lied
een grote hit, dat werd het niet
maar voor haar was het een ongekend
succes

Waarom zou je altijd op je tenen
lopen ?
dat houdt niemand vol, geloof dat
maar van mij
bal je vuisten niet, maar hou je handen
open
kijk in plaats van steeds omhoog een
keer opzij

--------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,- 2 FEBRUARI RAAD VAN KERKEN ONTMOETINGSMIDDAG
Van 13.30 - 16.00 u., Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1a. Meer informatie vind je
in de flyer op de tafel achterin de kerk of op de website.
- 10 FEBRUARI - DIACONAAT VER WEG; STEUN VAN DICHTBIJ
Presentatie, van 12.30-14.00 uur. – zie de agenda op website.

