VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
We gaan weer verder met de voorbereidingen voor de kinderdienst op
26 mei, doe je mee? Tot zo!
De kindernevendienstgroep.

Dominicus
+Amsterdam+

zondag 19 mei 2019

J E Z U S I N D E TEMPEL
Serie Worden als een kind

CRÈCHE
Er is crèche op 26/5, 9/6, 23/6 én 30/6. Wil je helpen ? Of meer
informatie? Mail: Rieke Hart ( via het secretariaat).

ORDE VAN DIENST
1 ‘Onze hulp’ (zoz)
--------

2. Welkom door Colet van der Ven
3 ‘Kom met kracht en vuur’ (zoz)

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

4. Lezing Lukas 2: 22-52
5. ‘Mijn licht mijn vrijheid ben je’ (Blauw 48)
6. Piano
7. Overweging door Arjan Broers
8. ‘Ergens komt een kind vandaan’(144)
9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed ‘Open uw hart’ (131)
11. Brood en wijn, waaronder muziek
12. ‘Dan nog’ (168)
13. Voorbeden en zegen
14. ‘Honderd bloemen’ (165)

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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Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest piano/orgel: Dennis Vallenduuk

---------

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 12 mei: € 830,88

---------

AGENDA
- Zondag 26 mei: Kinderdienst: Worden als een kind. Overweging door Eva Martens.
- Zondag 2 juni: Levenszomer. Overweging door Colet van der Ven

---------

MEDEDELINGEN
- EXTRA COLLECTE

Rekening NL 69 TRIO 0379 4854 94 van Stichting CAMM-nl. Meer informatie
via de website: :camm-nl.org
- STRAKS: INSTRUCTIE AED APPARAAT.PASTORIE
Na de dienst zal in de grote zaal een instructie worden gegeven over de toepassing van
het AED-apparaat in de pastorie.
- 19 EN 26 MEI: SAMEN DELEN VOOR EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE
U treft vandaag het formulier aan voor de solidariteitsactie tbv de zomervakantie.
Leden van de werkgroep zijn voor en na de dienst achter in de kerk aanwezig om
informatie te geven en vragen te beantwoorden.
- 22 MEI: IN GESPREK MET HUUB OOSTERHUIS – EKKLESIA MEET(S) BERLAGE
Bart-Jan van Gaart in gesprek met Huub Oosterhuis over zijn leven, zijn werk en zijn
visie op de toekomst van religie en spiritualiteit. 20.00 - 22.00 uur, Beurs van Berlage
Zie: ekklesia-amsterdam.nl/agenda

-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?
- 26 MEI: BIJEENKOMST OP REIS IN DOMINICUSVERBAND:
Op zondag 26 mei organiseren we een bijeenkomst met informatie over een nieuw
reisplan: ‘Mystiek in Duitsland’ : Hildegard von Bingen, Meister Eckhart en Willigis Jäger.
Van 12.30 (direct na afloop van de dienst, koffie meenemen!) tot ca. 14.00 in de grote
zaal van de pastorie. Met uitleg over het reisfonds zodat de reiskosten geen
belemmering hoeven te zijn.
Tot dan! Jannet Delver, Janrense Boonstra, Marianne Keisers en Anne-Marie Hauer.
- ZOMEROPENSTELLING: VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We willen onze deuren in juli en augustus dit jaar niet alleen op zondagmiddag maar ook
op zaterdagavond opstellen voor publiek. Voor de zaterdagavond zijn we bezig met een
interactief programma met veel muziek en zang onder de titel ‘Zin in de zomer’.
We zijn zowel voor de zondagmiddag (12.30 – 16.30 uur) als voor de zaterdagavond
(20.00 – 23.00 uur) op zoek naar vrijwilligers die gastvrouw/-heer willen zijn. Help je mee
hier een succes van te maken? Geef je dan op bij Joanne Kruijswijk Jansen of Mirjam
Nieboer (via het secretariaat)
Geef bij je opgave svp aan of je op zaterdagavond en/of op zondagmiddag wilt
meehelpen (of dat je wellicht op zondagmiddag wilt optreden).

