Dominicus
+Amsterdam+

zondag 10 maart 2019

BARMHARTIGHEID
Serie Bewegen en bewogen worden
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dit huis vol mensen’ (Groen 7)
2. Welkom en gebed door Eva Martens
3. ‘Zend mij de engel van de laatste troost’ (zoz)
4. Lezing Lukas 10: 25-37
5. ‘Wij zullen kennen’ (zoz)
6. Overweging door Colet van der Ven
7. ‘Lied van alle dagen’ (Groen 60)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafelgebed ‘Soms breekt uw licht’ (213)
10. Brood en wijn, gezongen ‘Amar y servir’
11. Voorbeden en zegen
12. ‘Aarde deze’ (zoz)

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 03/03: € 1077,29
---------

MEDEDELINGEN
- DIGITALE KALENDER 40 DAGENTIJD
Elke dag een tekst passend bij het thema van de 40-dagentijd ‘Bewegen en
bewogen worden - werken aan barmhartigheid’. Wilt u deze tekst ontvangen,
stuurt u een mail naar 40dagen2019@gmail.com en het komt in de digitale bus.
- ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD
In de folder van de 40-dagentijd wordt een aantal interessante activiteiten
vermeld om aan deel te nemen. Voor de organisatie van de activiteiten zou het
heel fijn zijn als u zich tijdig opgeeft, zodat we hiermee rekening kunnen
houden. Zie de folder en de website.
16 maart is het theaterstuk ‘Drie schone jurken en een schuldgevoel’, zaterdag
om half 3. Ook bij de ingang van de kerk zullen hiervoor kaartjes worden
verkocht. Dinsdag 19 maart kunt u een labyrint lopen – welkom vanaf 19.00
Hoort, zegt het voort!
- GEZOCHT: FOTO’S OPEN HUIS JAREN 70-80-90
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het Open Huis begon. Dat willen we markeren
met een mooi glossy magazine over ‘Geloof in uitvoering.’ En daarvoor vragen
we je hulp. Want geen glossy zonder mooie beelden - we zijn op zoek naar
mooie foto’s van het Open Huis uit de jaren 70-80-90
Heb je die, wil je die dan digitaal aanleveren via floris@overveld.net of inleveren
bij het secretariaat? Uiteraard ontvang je ze terug nadat we ze gedigitaliseerd
hebben. Zet daarom even je naam en contactgegevens op de envelop.
Alvast veel dank!
- BIJBELLEZEN OP DE DINSDAGAVOND: VOORJAAR 2019
De volgende avonden lezen we verder in de Brief aan de Romeinen
- 12 maart: Romeinen 1-3
- 26 maart: Romeinen 4-5
- 9 april: Romeinen 6-8
Grote zaal, 19.30 tot 21.30, zie voor meer informatie de agenda op de website
of bel Anne-Marie Hauer of Betsie Wessendorp
- 17 MAART ACTIE VAN DE WERKGROEP SOLIDARITEIT
Zondag 17 maart voert de werkgroep solidariteit, in het kader van de
boekenweek, actie om lezen te stimuleren.
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. Op de ommezijde treft u een formulier aan waarin u kunt
aangeven of u “geeft” of dat u “vraagt”.
Leden van de werkgroep zijn na de dienst vandaag en de 17-e achter in de kerk
aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

--------AGENDA
- Zondag 17 maart: ‘De angst geen ruimte geven’. Overweging door Harry Pals. Jesaja
zegt: vrees niet wat men vreest, heb liever ontzag voor de Eeuwige! Dat vraagt om
innerlijke wijsheid en onderricht ('Torah'), om confrontatie en omstreden keuzes.
Maar je begeeft je wel op de weg van de verwachting en de hoop
- Zondag 24 maart: ‘Langzaam leven’. Overweging door Marcel Elsenaar. Langzaam
leven is een geestelijke oefening die we tijdens deze langzame dienst in praktijk
willen brengen, met minder woorden, meer contemplatie. Om gevoelig te worden, te
gaan zien met de ogen van de Eeuwige, te luisteren met andere oren.

---------

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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