Dominicus
+Amsterdam+

zondag 2 juni 2019

LEVENSZOMER
Serie Levensfasen

ORDE VAN DIENST
1. ‘Gegroet jij, jij’ en welkom
2. ‘Licht dat ons aanstoot’(Groen 3)
3. Inleiding en gebed door Juut Meijer
4. ‘Dat wij volstromen’ (182)
5. Lezing Johannes 1:1-9
6. Piano
7. Lezing Edith Eva Eger, fragment uit De Keuze
8. ‘Een maaiveld in het morgenlicht’ (zoz)
9. Overweging door Colet van der Ven
10. ‘Er is nog zomer’ (Blauw 71)
11. Mededelingen en collecte
12. Tafelgebed rond ‘Soms breekt uw licht’ (213)
13. Brood en wijn
14. ‘Liefde, lichaam van zon’ (Groen 36)
15. Voorbeden en zegen
16. ‘Stem als een zee van mensen’ (174)
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode

--------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 26/05: € 765,85
--------AGENDA
- Zondag 9 juni: Pinksteren: Tot we samen zijn. Overweging door Henk Hillenaar.
De heilige geest op haar best is schepper van nieuwe, bevrijdende waarheid en
daarmee ook vreugde onder mensen.
- Zondag 16 juni: Trinitatis - Drie voor de prijs van één. Overweging door Juut Meijer

MEDEDELINGEN
-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN
Vandaag zijn na de dienst bij het hoofdaltaar collectebonnen en formulieren
voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal aftrekbare bijdragen aan de
collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van € 3,- per stuk zijn er ook bonnen
van € 5,- verkrijgbaar; ze zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen
of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v. Dominicusgemeente
o.v.v. ‘collectebonnen’, waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet
daarbij niet uw adres te vermelden.
- BIJ MOOI WEER GAAN DE DEUREN OPEN!
In het kader van de plannen rondom het in ere herstellen van de hoofdingang,
en ook vanuit het oogpunt van gastvrijheid, zal de Dominicus bij mooi weer (ter
beoordeling van de dienstdoende koster) de hoofdingangdeuren openen. U
komt dan dus niet binnen via de rechter zij-ingang, maar wordt een stukje naar
links verwezen. Op die manier kunnen we zien hoe dat bevalt.
- ’S ZOMERS VERPOZEN VANAF 13 JUNI
Vanaf 13 juni a.s. is er elke week op donderdagmorgen van 11 uur tot 12 uur
weer ’s zomers verpozen in de pastorie. We komen bij elkaar, drinken koffie
met iets erbij en hebben het gezellig samen of praten, als dit zo ter sprake
komt, over een thema. Je leer op deze manier ook eens andere mensen
kennen of kunt bijpraten met voor jou bekende mensen. Iedereen is welkom!
Neem je buurvrouw of een vriend/vriendin mee. Meestal is ook een van de
pastores aanwezig.
Informatie werkgroep pastoraat - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl
- KORT PERSOONLIJK
Annie Pasteuning woont, na haar val vorig jaar zomer, in verzorgingshuis
Groenelaan in Amstelveen. Het gaat haar over het algemeen goed.
Zij doet iedereen van de Dominicus die zij kent en de mensen die haar kennen
de hartelijke groeten.
Hoewel ze niet meer in staat is om naar de Dominicus toe te komen, blijft ze
betrokken.
GEZOCHT: NIEUWE SECRETARIS BEHEERCOMMISSIE
Einde van dit jaar zit de tweede termijn van Jos Valke als secretaris van de
Beheercommissie erop. De Beheercommissie is dus op zoek naar een opvolger
voor Jos per 1 januari 2020. Dat klinkt ver weg, maar met enige kennismaking
en inwerking is het snel zover. Als secretaris bereidt Jos de stukken voor de
vergaderingen van de Beheercommissie voor, maar fungeert ook als
aanspreekpunt voor de verschillende groepen en commissies in de gemeente,
organiseert bijeenkomsten, stelt notities op over uiteenlopende zaken en is
daarmee een spin in het web van onze gemeente. Heb jij zin om ook zo’n
betrokken spin te worden, of om te horen wat de secretarisfunctie precies
inhoudt en kennis te maken met de Beheercommissie, neem dan contact op
met Paul Kruyswijk (via het secretariaat)..

- VRAAG VANUIT DE TAALGROEP
Wie heeft er thuis een naaimachine staan die niet wordt gebruikt? Een van onze
cursisten zou heel graag een tweedehands naaimachine willen hebben om aan
de slag te gaan met het maken van kleding.
We kunnen overleggen over het vervoer. Graag aanmelden bij Olga Wagenaar
(via het secretariaat).
- ZIN-IN-DE-ZOMER: VAN AVOND NAAR MIDDAG
De zaterdagavondopening gaat dit jaar niet lukken. Maar wel de
zondagmiddagen in juli en augustus! Voor deze middagen zoeken we nog
vrijwilligers. Graag uw aanmelding bij Geert-Jan Meijerhof, of Mirjam Nieboer
(via het secretariaat).
VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten
te doen. Allemaal dingen die passen bij het verhaal, dat de volwassenen
in de kerk ook proberen te begrijpen. Heb je zin om met ons mee te
gaan? Hopelijk tot zo!
De kindernevendienstgroep.
CRÈCHE
Er is een crèche op 9/6, 23/6 én 30/6. Wil je helpen ? Of meer informatie? Mail:
Rieke Hart (via het secretariaat).
--------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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