
Dominicus      zondag 28 april 2019 
+Amsterdam+ 
 

K I N D E R E N   E N   D E   T O E K O M S T : 
 

M O Z E S   E N   Z I J N   Z U S 
 

Serie Worden als een kind 
 

ORDE VAN DIENST 

1 ‘Dit huis van steen en woord’ (zoz) 

2. Welkom door Eva Martens 

3 ‘Wek mijn zachtheid weer’ (Groen 40) 

4. Lezing Exodus 2:1-10 

5. ‘Die mij droeg’ (207) 

6. Overweging door Geeske Hovingh 

7. ‘Voor kleine mensen is hij bereikbaar’ (Groen 25) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed ‘Tafel der armen’ (Groen 68) 

10. Brood en wijn 

11. ‘Laudate omnes’ (Taizé) 

 

12. Voorbeden en zegen 

13. ‘Komen ooit voeten’ (Groen 1) 



 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Henri Heuvelmans 
- - - - - - - - - 

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 14/04: € 1213,38 
De opbrengst van de collecte Paasavond: € 1920,52 
De opbrengst van de collecte Paasmorgen: € 2746,60 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Zondag 5 mei: Het offer van Isaak. Overweging door Karel Eykman 
- Zondag 12 mei: De dochter van Jaïrus. Overweging door Marcel Elsenaar 

- - - - - - - - - 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
- 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 of Hannie Bulsink. 
 
-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? 
 
-30 JUNI EINDE SEIZOENSPICNIC 
Om vast in uw agenda te zetten, meer informatie volgt!  
 
- 28 en 29 SEPT FAMILIEWEEKEND 
Ook voor de agenda – en we bespreken het weekend alvast tijdens de picnic. 
 
- SECRETARIAAT 
De secretaris is een weekje met vakantie – 30/4 is het secretariaat weer open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - - - - - - - - 

 

VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 
Vandaag beginnen we met een serie over kinderverhalen in de Bijbel – 
en als laatste dienst is er dan de kinderdienst ! Wij gaan ons daar alvast 
op voorbereiden. Doe je mee? 

De kindernevendienstgroep. 
 

CRÈCHE 
Er is vandaag crèche en op 12/5, 26/5 – elke tweede week tot de zomer. 
 

- - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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