Dominicuszondag 3 maart 2019
+Amsterdam+

LEVENSLENTE
Cantatedienst, Serie Levensfasen
ORDE VAN DIENST
1. ‘Lied aan het licht’ (Groen 3)
2. Welkom en gebed door Juut Meijer
3. ‘Om te beginnen’ (Blauw 1)
4. Eerste lezing ‘The Creation’ (uit James Weldon: ‘Gods Trombones, Seven Negro
Sermons’)

5. ‘U wil ik noemen’ (27)
6. Tweede lezing: ‘Geen weelde’ (Wim Boevink, Dagblad Trouw)
7. Bachcantate ‘Ich bin vergnügt mit meinem Glücke’
8. Overweging door Juut Meijer
9. ‘En het werd avond en morgen’ (Blauw 45)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafelgebed rond ‘Sacrament van hoop’ (zoz) door Colet van der Ven
12. Brood en wijn. Begeleid door het eerste deel van het
hoboconcert van Alessandro Marcello
11. Voorbeden en zegen
12. ‘Wonen overal‘ (194)
--------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 24/02: € 947,90
De opbrengst van de extra collecte tbv de St. Sanjuna: € 1108,15. Dit bedrag wordt
verdubbeld uit het legaat.
--------AGENDA

- Woensdagavond 6 maart, 19.30: Aswoendag. Overweging door Germain Creyghton. U
kunt uw oude palmtakjes meenemen.
- Zondag 10 maart: ‘Barmhartigheid’. Eerste dienst in de serie Diakonaat. Overweging
door Colet van der Ven.

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84 (J.S. Bach)

1. Arie
Ich bin vergnügt mit meinem
Glücke,
das mir der liebe Gott beschert.
Soll ich nicht reiche Fülle haben,
so dank ich ihm vor kleine Gaben
und bin auch nicht derselben wert.
2. Rezitativ
Gott ist mir ja nichts schuldig,
und wenn er mir was gibt,
so zeigt er mir, dass er mich liebt;
ich kann mir nichts bei ihm
verdienen,
denn was ich tu, ist meine Pflicht.
Ja! wenn mein Tun
gleich noch so gut geschienen,
so hab ich doch nichts Rechtes
ausgericht'.
Doch ist der Mensch so ungeduldig,
dass er sich oft betrübt,
wenn ihm der liebe Gott nicht
überflüssig gibt.
Hat er uns nicht so lange Zeit
umsonst ernähret und gekleidt
und will uns einsten seliglich
in seine Herrlichkeit erhöhn?
Es ist genug vor mich,
Dass ich nicht hungrig darf zu Bette
gehn.

3. Arie
Ich esse mit Freuden mein weniges
Brot
und gönne dem Nächsten
von Herzen das Seine.
Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher
Geist,
ein dankbares Herze, das lobet und
preist,
vermehret den Segen, verzuckert
die Not.
4. Rezitativ
Im Schweisse meines Angesichts
will ich indes mein Brot geniessen,
und wenn mein Lebenslauf,
mein Lebensabend wird
beschliessen,
so teilt mir Gott den Groschen aus,
da steht der Himmel drauf.
O! wenn ich diese Gabe
zu meinem Gnadenlohne habe,
so brauch ich weiter nichts.
5. Choral
Ich leb indes in dir vergnüget
und sterb ohn alle Kümmernis,
mir genüget, wie es mein Gott
füget,
ich glaub und bin es ganz gewiss:
durch deine Gnad und Christi Blut
machst du's mit meinem Ende gut.

Zangers en musici:
Caroline Stam, sopraan
Dominicuscantorij
Adrie van Beurden, hobo
Evelyn Tjon-En-Fa, viool
Judith Noordzij, viool
Roald van Os, altviool
Marieke Langkamp, cello
Toon Kessels, contrabas
Eelco Kooiker, orgel (continuo)
Arjan van Baes, dirigent
Thom Jansen, piano/orgel

MEDEDELINGEN

-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN
Vandaag zijn na de dienst bij het hoofdaltaar collectebonnen en formulieren
voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal aftrekbare bijdragen aan de
collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van € 3,- per stuk zijn er ook bonnen
van € 5,- verkrijgbaar; ze zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen
of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v. Dominicusgemeente
o.v.v. ‘collectebonnen’, waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet
daarbij niet uw adres te vermelden.

- DIGITALE KALENDER
Elke dag een tekst met illustratie passend bij het thema van de 40-dagentijd
‘Bewegen en bewogen worden - werken aan barmhartigheid’. Als u deze tekst
wilt ontvangen, stuurt u graag een mailtje s naar 40dagen2019@gmail.com en
het komt in de digitale bus.

- 6 MAART STILTEMEDITATIE
Na afloop van de aswoensdagdienst op 6 maart is er gelegenheid om nog
enige tijd in stiltemeditatie door te brengen in de grote zaal van de pastorie.
Begeleiding: Dick de Korte. Binnenkomst tussen 20.15 en 20.30 uur.
- 10 MAART KLIMAATMARS
Als groene kerk ondersteunen wij de klimaatmars die zondag 10 maart om
13.00 uur vanaf de Dam vertrekt. Zie www.groenekerken.nl/klimaatmars of
onze eigen website. Op 10 maart verzamelen de deelnemers van veel kerken
vanaf 12.30 uur zich in en bij de Dominicus. Vandaag kunt u na de dienst om
12.30 uur bij het hoofdaltaar meer informatie krijgen en u aanmelden om mee
te helpen. Jan Bade, Tom Kroon, Eva Martens, Kees Sluis.

- 10 EN 17 MAART ACTIE VAN DE WERKGROEP SOLIDARITEIT
Zondag 10 maart en zondag 17 maart voert de werkgroep solidariteit in het
kader van de boekenweek actie om lezen te stimuleren. “Wijsheid wordt door
lezen groter” is een gezegde. Met de actie wil de werkgroep Dominicusgangers
ondersteunen voor wie het door allerlei omstandigheden niet vanzelfsprekend
is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de bibliotheek
kunnen betalen. Ook kan een aanvraag worden gedaan voor reiskosten om
naar de Dominicus te komen. De werkgroep doet een beroep op alle
Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen.
In de orde van dienst treft u volgende week zondag een formulier aan waarin u
kunt aangeven of u “geeft” of dat u “vraagt”.
Leden van de werkgroep zijn voor en na de dienst op deze zondagen achter in
de kerk aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

- 16 MAART: DRIE SCHONE JURKEN EN EEN SCHULDGEVOEL
Vandaag en volgende week kunt u kaartjes kopen voor de theatervoorstelling
'Drie schone jurken en een schuldgevoel'.
De kaartjes kosten 10 euro. De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 16
maart om half 3. Voor iedereen die betrokken is bij (mantel)zorg zeer
aanbevolen. En wie is dit niet? Zie ook de website de website onder 'blog'

- 19 MAART: LABYRINT IN DE 40 DAGENTIJD
Op 19 maart a.s. wordt een labyrint georganiseerd in de Dominicuskerk. De
40-dagen tijd biedt ruimte voor bezinning. Bij dit labyrint richten wij onze

aandacht op langzaam leven. Lopend en dansend kan je kijken naar de manier
waarop jij je leven vormgeeft. Hoe blijf je geïnspireerd en kan je met aandacht
en bezieling leven.
Om 19.00 uur is de kerk open en staat koffie en thee klaar. Om 19.30 uur
beginnen we met het labyrint. Opgeven kan voor 11 maart bij Marianne
Keisers: 035-7721758 of mariannewk@yahoo.com

- GEZOCHT NIEUW LID BEHEERCOMMISSIE
“Architectuur van Cuypers is de enige die verdient te worden bekeken.”- aldus
Berlage.

Ons bouwkundig en technisch lid Kees Voordouw zal na een periode van
zeven jaar de Beheercommissie verlaten, omdat hij als architect de nadere
uitwerking van de al eerder aangekondigde plannen voor aanpassingen aan de
kerkzaal (toiletten, ingang, keuken en garderobe) zal gaan begeleiden. Wel zal
hij waar nodig de Beheercommissie met raad en advies blijven bijstaan.
Volgens monumentenzorg laat Kees onze kerk in goede staat van onderhoud
achter; wij zijn hem daar zeer dankbaar voor en willen die goede staat van
onderhoud graag ook zo houden.
Wij zijn dus op zoek naar een opvolger, die zich in de Beheercommissie gaat
bezighouden met alle bouwkundige en technische zaken van kerk en pastorie,
variërend van klein onderhoud tot meerjarige onderhoudsplanning en hierbij
geholpen door architect en klusgroep.
Bouwkundig inzicht, enige handigheid maar vooral liefde voor ons mooie
bouwwerk zijn de belangrijkste voorwaarden.
Belangstelling? Meer weten? Neem dan gerust contact op met Rieke Hart, de
voorzitter van de Beheercommissie, riekehart@gmail.com, tel. 06 2004 94 53.
Weet u in uw omgeving iemand op wiens lijf dit geschreven is, tip haar of hem
of laat het ons weten.
———————————————————————————————————
——————
ZONDAG 21 APRIL 2019 – PAASMORGEN

AFSCHEID THOM JANSEN
7 x 7 jaar organist/pianist van de Dominicus
Beste Dominicusbezoeker,
Op Paaszondag, 21 april, neemt onze pianist/organist en muziekvirtuoos
Thom Jansen na bijna 50 jaar afscheid van de Dominicus. Dat afscheid houden
we op zijn nadrukkelijke verzoek klein, maar we laten het uiteraard niet
ongemerkt voorbij gaan.
We zorgen voor een feestelijk afscheidsmoment direct na de viering .
Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie/thee/bubbels met iets
lekkers. Houdt u die zondag wat ruimer vrij in uw agenda?
We willen Thom graag een mooi en duurzaam afscheidscadeau geven.
Doet u mee? Maak dan vóór 7 april een bijdrage over op rekeningnummer
NL45 ABNA 0435 65 7208 t.n.v. Dominicusgemeente Amsterdam o.v.v.
‘cadeau Thom’. Een contante donatie kunt u in een dichtgeplakte envelop met
opschrift ‘cadeau Thom’ in de rode zuil deponeren. Thom heeft een elektrische
fiets op zijn verlanglijstje staan. Alvast hartelijk dank!
Daarnaast willen we een blijvende herinnering maken. Dit is het verzoek:
schrijf Thom een ansichtkaart met op de voorkant - bijvoorbeeld - een
afbeelding van uw woonplaats (‘Groeten uit…’) of een ander sfeervol plaatje
dat u bij Thom vindt passen. De ansichtkaarten worden gebundeld en geven
we bij zijn afscheid namens de gemeente. Lever uw kaart svp vóór 7 april in bij
de boekentafel. Houdt u wel het ansichtkaartformaat (14,8 × 10,5 cm, ook wel
A6) aan, anders past uw kaart niet in de bundel. Bedankt! We hopen op veel
kaarten.
Tip: zondag 21 april is er geen receptie. Wilt u Thom persoonlijk groeten,
dan adviseren wij u hem een van de komende zondagen na de dienst even aan
te spreken.
Hartelijke groet,
De afscheidsmomentcommissie:
Alle van Steenis, Jan Pieter de Jong, Hannie Bulsink, Mirjam Nieboer
———————————————————————————————————————
——————

--------PASTORAATDe 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
SECRETARIAATHet secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)
ADRESSENBESTANDVoor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand,
waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen,
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.
SOLIDARITEITSFONDSVoor 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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