Dominicus
+Amsterdam+
VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
Zien jullie de vlammen boven de mensen in het plaatje voorop dit papier?
Vandaag vieren we Pinksteren, het feest van de Heilige Geest – en die
wordt vaak afgebeeld als een vlam, als vuur. Die geeft licht, en warmte –
en we hebben die allemaal in ons. Daar gaan we wat mee doen – doen
jullie mee?
De kindernevendienstgroep.

zondag 9 juni 2019

B E N N I E T A N G S T I G, H E B L I E F

CRÈCHE
Er is vandaag een crèche en 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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PINKSTEREN 2019

TOT WE SAMEN ZIJN
Serie In vuur en vlam
ORDE VAN DIENST
1. Lezing Handelingen 2:1-12
2. ‘Ruach’ (zoz)
3. Inleiding en gebed door Colet van der Ven
4. ‘Herschep ons hart’ (Blauw 50)
5. Lezing Johannes 14-16 (fragmenten)
6. Piano of orgel
7. Overweging door Henk Hillenaar

KERKHULPVERLENERS GEZOCHT
Veel organisaties zijn via een hulpverleningsplan voorbereid op calamiteiten.
Ook voor de Dominicus zijn we bezig zo’n plan op te stellen en willen we met
ingang van 1 september (Kerk)hulpverleners paraat hebben. Daarom zijn we op
zoek naar vrijwilligers die hierbij een rol willen spelen en de functie van
Kerkhulpverlener willen gaan vervullen.
Het streven is om vanaf 1 september in iedere dienst een Kerkhulpverlener
aanwezig te hebben.
Voor deze groep vrijwilligers zal een training worden georganiseerd, waarbij alle
facetten van ons gebouw en van de hulpverlening aan de orde komen.
Wilt u daar meer over weten spreek dan Mirjam Nieboer, Geert-Jan Meijerhof of
Jos Valke aan, of laat ons weten dat u belangstelling heeft (via het
secretariaat).

8.’Ander, ouder, iemand in ons verborgen’ (Groen 14)
9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed ‘Dat wij leven’ (zoz)
11. Brood en wijn – ondertussen ‘Hierheen adem’ (180)
12. Voorbeden, begeleid door ‘Kom met kracht en vuur”

13. Zegen
14. ‘Wij zullen doorgaan’ (zoz)

NIEUWE SECRETARIS BEHEERCOMMISSIE GEZOCHT
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).

MEDEDELINGEN
- EXTRA COLLECTE
Bankrekening:NL94 INGB 0000 0865 01 tnv ST. Melania ovv projectnr.: AF-SD6(E)/SOEDAN. Voor meer informatie: https://melania.nl
- STRAKS CONCERT: HARRY BANNINK – MOOIE DINGEN
In een concert van anderhalf uur, van 14:30-16:00 nemen Jelle Leistra en
Arjan van Baest het publiek mee op een reis langs o.a. Conny Stuart, Heerlijk
duurt het langst, Ja zuster, nee zuster, ‘t Schaep met de 5 pooten, Farce
Majeure, Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, de film van Ome Willem, de
Taalstraat, Sesamstraat en Klokhuis. Toegang gratis, collecte na afloop.

- NU DOMINICUS DUURZAAM
Een kwartier na de dienst komt de werkgroep Dominicus Duurzaam in de
pastorie bij elkaar om de voortgang van de vergroening van onze kerk te
bespreken. U bent welkom. Informatie bij Tom Kroon.
- 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
- 15 JUNI HUWELIJKSVIERING
Op zaterdag 15 juni trouwen in de Dominicuskerk Ramon Creyghton en
Marjolijn Feddema. De dienst begint om 14.00 uur. Voorganger is Janneke
Stegeman.

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest
Henri Heuvelmans - piano/orgel
Lindy van den Muijsenberg - sopraan
Stan van Walstijn - bariton
Marijke de Jong - fluit
Daniël Moolenburgh - trompet
Arthur Benschop - trompet
Bart Schotsman - hoorn
Sander Davidse - trombone
Ab Nieuwdorp - tuba
Marten van den Bijlaard - pauken

--------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 2/6: € 798,10
---------

- ‘We zullen doorgaan’ (Ramses Shaffy)

Ruach’ (t. F. Ploum, m. A.van Baest)

We zullen doorgaan
Met de stootkracht
Van de milde kracht
Om door te gaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Met het zweet op ons gezicht
Om alleen door te gaan
In een loopgraaf zonder licht

We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Telkens als we stil staan
Om weer door te gaan
Naakt in de orkaan
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Als niemand meer verwacht
Dat we weer doorgaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
---------

AGENDA
- Zondag 16 juni: Trinitatis - Drie voor de prijs van één. Overweging door Juut
Meijer
Al rond de 5e eeuw beschreef Dionysius de Areopagiet hoe de ene God zich
uitstort in alle leven. Hij maakte hiërarchische stelsels waarin hemelse
wezens en engelen afdalen in het leven zoals wij dat op aarde waarnemen
en ervaren. In onze huidige tijd zijn er ook theologen die vermoeden dat God
met alle dingen en alle leven verweven is, zoals Catherine Keller en de
Russisch Orthodoxe theoloog Zizioulas.
- Zondag 23 juni: Moed tot waarheid . Overweging door Annewieke Vroom
---------

