
 
 
 
VOOR DE KINDEREN 

Hallo allemaal, 
Vandaag gaan we tekeningen maken voor vrouwen in Saudi-Arabië en 
Turkije – zij mogen van de regeringen van hun land niet demonstreren en 
worden gevangen gezet als ze dat toch doen. Wij willen ze graag 
steunen. Doen jullie mee? 

De kindernevendienstgroep. 
 
CRÈCHE 

Er is iedere tweede week crèche: volgende week 31/3, 14/4, 28/4. 
Wilt u met de crèche helpen ? Wilt u meer informatie ? Neem dan contact 
op met Rieke Hart. 
 
 
 
 

CONTACTGEGEVENS VIA HET SCRETARIAAT 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

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. 06-
51287558 
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L A N G Z A A M   L E V E N 
 

Serie Bewegen en bewogen worden 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Onze hulp’ (zoz) 

2. Welkom en gebed door Eva Martens 

3. ‘Gij wacht op ons’ (236) 

4. Lezing Handelingen 8: 26-40 

5. ‘Hore mijn oor’ (Blauw 52) 

6. Overweging door Marcel Elsenaar 

7. ‘Een schoot van ontferming’ (Gr 67) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘Disgenoten’ (Blauw 60) 

10. Brood en wijn 

11. ‘Gij machtige in eeuwigheid’ (Bl 11) 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Op mijn levenslange reizen’ (Gr 75) 

 
 
 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen. 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
 
- Zondag 31 maart: ‘Laetare - Plezier maken’. Overweging door Alle van Steenis. Wij 

mogen ons verheugen op dat wat nog niet is. Daarover gaat zondag Laetare. Maar 
hoe kan dat? Wie kan iemand zover krijgen dat hij gaat genieten van wat er nog niet 
is? Waar een mens gerechtigheid verwacht, daar is onrecht. Waar een mens recht 
zoekt wordt onrecht gevonden. Hoe leert De Prediker ons om in een wereld van 
systemen, waar autonomie van mensen niet lijkt te bestaan, toch de uitdaging te 
vinden om plezier te maken? 

 

 - Zondag 7 april ‘Initiatief nemen’. Overweging door Godian Ejiogu (theoloog, pastor en 
auteur van het boek Mijn Droom). Initiatief nemen vraagt moed: de weg van droom 
naar werkelijkheid is lang en vol hobbels. Het kan je eenzaam maken in je eentje 
voorop te gaan. Wie initiatief en verantwoordelijkheid neemt, ontkomt vaak niet aan 
vuile handen. In deze dienst vindt ook het ritueel van de handwassing plaats. 



 
tekening ommezijde: ‘Langzaam leven’ door Riet Deerenberg 

 
- - - - - - - - - 

 
 
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 17/03: € 721,38 
De extra collecte voor de stichting Madat Nepal: € 1268,09 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
 
 
 
- 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. 

- 27/3 Film: La Fille inconnu, met eten vooraf, 17.30 - 20.30, Keuken en 
Grote zaal, bijdrage € 8,-, aanmelden via: 
werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of 06 20364158 

Meer informatie? Zie de agenda op website ! 
Hoort, zegt het voort! 
 
 
 
- NU AMNESTY-ACTIE MET PETITIE-LIJSTEN 
 

Vandaag vragen wij aandacht voor vrouwen in Saoedi-Arabië en Turkije. De 
Saudische vrouwen demonstreerden vreedzaam voor vrouwenrechten en 
werden gevangen genomen. De Turkse “Zaterdagmoeders” wordt het recht 
ontzegd om te demonstreren met het doel om opheldering te vragen over het lot 
van hun verdwenen mannen en zonen, tijdens de jaren ’90. 
Petitie-lijsten, met onze namen en handtekeningen, zullen worden verzonden 
naar vertegenwoordigers van de regering van Saoedi-Arabië, met het verzoek 
om onmiddellijke vrijlating van de vrouwen. En naar de regering van Turkije, 
met de eis dat de Zaterdagmoeders het recht moeten hebben om te 
demonstreren. Tijdens de kindernevendienst zullen tekeningen worden 
gemaakt voor deze vrouwen. 
De lijsten vindt u voor en na de dienst op onze tafel achterin de kerk. 
Graag tot ziens! Willy Sepers, Dieneke van de Berg en Annemarie Rip. 

 
 
 
- STRAKS GEWELDLOOS (VERBINDEND) COMMUNICEREN. 
 

Vandaag is er, aansluitend aan de viering, om half 1 een 
voorlichtingsbijeenkomst over ‘geweldloos (verbindend) communiceren’. Het 
gaat over verbinden met jezelf en met de ander met de intentie om positief aan 
elkaars leven bij te dragen. Iris Berfelo, ervaren in het geven van trainingen 
rond dit onderwerp, zal nadere toelichting geven. Zij vertelt ook over de training 
van zes bijeenkomsten waarvoor u zich na afloop kunt opgeven. Iedereen is 
zonder opgave welkom om deze voorlichting te volgen. 
 
 
 
- BIJBELLEZEN OP DE DINSDAGAVOND: VOORJAAR 2019 
 

De volgende avonden lezen we verder in de Brief aan de Romeinen: 
- 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/mail Anne-Marie Hauer of Betsie Wessendorp. 
 
 
 
- 31 MAART DIACONAAL PLATFORM 
 

Op 31 maart is er weer een bijeenkomst van het Diaconaal Platform. Dit keer 
staat de Taalgroep, die Nederlandse taallessen geeft aan 
ongedocumenteerden, centraal. Zij vertellen over hun activiteiten. 
12.30 - 14.00 uur, Grote zaal in de pastorie. Koffie en thee staat klaar. 
De werkgroep Diaconie - Herman Huijmans 
 
  


