Dominicus
+Amsterdam+

---------

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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PAASAVOND

2019

MEDEDELINGEN

ORDE VAN DIENST
1 Genesis 1: 1-3, 1: 14-19, Exodus 14: 19-20 omlijst door ‘Als alles duister is’
2. Welkom en gebed door Alle van Steenis
3 Psalm 23 (gezongen door Paul Hagayi)
4. Lezing Lucas 12:35-40, 24:1-12
5. ‘Wolk en vuur’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen)
6. Lezing ‘Ode aan de nachtelijke autorit’ (David Van Reybrouck)
7. piano
8. Overweging door Claartje Kruijff
9. ‘Vroeg in de morgen’ (Groen 79)
10 Paasevangelie Lucas 24: 13-49 (we luisteren staande)
11 ‘Alleluia’ – het licht wordt binnengedragen (m. T. Jansen)
12. Mededelingen en collectes
13. Tafelgebed rond ‘Die naar menselijke gewoonte’ (202)
14. Delen van brood en wijn - ‘Over de belofte van morgen’ (gezongen door
Paul Hagayi)
15. Voorbeden en zegen
16. ‘Licht dat ons aanstoot’ (Groen 3)

--------Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen.
Paul Hagayi is geboren in de Democratic Republic of Congo (DRC). In 2013 is hij naar
Nederland gevlucht. Muziek is zijn passie en helpt hem zich staande te houden. Zijn
eerste album kwam in 2015 uit en heet ‘Ntarindi Zina’
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
--------AGENDA
- Zondag 21 april, 11.00: Paasmorgen Overweging door Juut Meijer
- Zondag 28 april, Overweging door Geeske Hovingh
---------

- EXTRA COLLECTE
-Bankrekening project Maasai-vrouwen: NL67 INGB 0000 0255 86 t.n.v. Stichting de
Graal Vogelenzang o.v.v. ‘kookkachels Maasai-vrouwen’
-Bankrekening project Schoolbus: NL17 RABO 0323 7320 11 t.n.v. Stichting KinoniKids.
Meer info:: www.kinonikids.nl
- OPROEP HULP ONGEDOCUMENTEERDEN
De groep ongedocumenteerden die twee keer bij ons in de Dominicus onderdak
mochten vinden zwerft nog steeds rond in Amsterdam. Veel vrijwilligers maken het
mogelijk dat de groep elke avond nog onderdak heeft gevonden. Maar er is behoefte aan
meer vrijwilligers. Er moet van alles worden gedaan: ontbijt verzorgen, praktische
dagelijkse dingen, fietslessen, taallessen. Ook moeten hulpgoederen worden uitgepakt
en gesorteerd voor verzending naar de Griekse eilanden. Kortom veel handen maken
licht werk. U kunt zich aanmelden en informatie krijgen bij Coen van Loon via
cej.vanloon@kpnmail.nl
- MORGEN AFSCHEID THOM JANSEN
Morgen, op Paaszondag, neemt onze organist/pianist/musicus Thom Jansen na 49 jaar
afscheid van de Dominicusgemeente. Hij gaat met pensioen. Direct na de viering is er
een kort afscheidsmoment. Daarna heffen we het glas samen op een mooie toekomst
voor Thom en Jeannette. Er is dan ook gratis koffie/thee met wat lekkers. Houd u er in
uw agenda rekening mee dat het wat later wordt?
- MORGEN DEMONSTRATIE DAM
14.00 uur demonstratie op de Dam ‘Laat de vluchtelingen niet verdrinken’- zie de posters
achter in de kerk.
- 23 APRIL LEZING CEES DEN HEYER OVER PAULUS
Prof. Cees den Heyer zal ons meenemen door de wereld van het beginnende
Christendom, de tijd dat de Jood Paulus, na zijn grote ommekeer, van vurig bestrijder
een belangrijk verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap over Jezus.
Grote zaal, 19.00-21.00, bijdrage € 5,- Info/aanmelding: Anne-Marie Hauer of Betsie
Wessendorp. En zie de agenda op de website!
- 28 APRIL INLOOPKOOR
Op zondag 28 april is het koor vrij. Die zondag is er een inloopkoor. Komt u zingen?
- 11 MEI GROTE SCHOONMAAK
Op zaterdag 11 mei, vanaf 9.30 uur, wordt het gebouw van de Dominicus weer groots
schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Een uurtje of een hele dag, er is altijd wel een
klusje te doen. Doet U mee? Voor koffie, thee en een heerlijke lunch wordt gezorgd!
Aanmelden kan via de intekenlijst bij de ingang van de kerk, of bij: Riet Nouwens
(mnouwens@hetnet.nl) of Hannie Bulsink (hwmkoelm@xs4all.nl)
-26 MEI KINDERDIENST
Op 26 mei is de Kinderdienst: iedereen is van harte uitgenodigd! De kinderwerkgroep
hoort graag van kinderen die mee willen doen. Jullie zijn zeer welkom! Willen jullie je op
geven rechtsreeks bij ons of via het mailadres: kinderdienstdominicus@gmail.com ?
Tijdens de zondagen voorafgaand aan 26 mei zullen we ons voorbereiden, zijn jullie er
dan ook?

