Dominicus
+Amsterdam+

zondag 1 september 2019

IN EEN WOORD WONEN
Serie Huis gezocht
ORDE VAN DIENST
1. ‘Zomaar een dak’ (109)
2. Welkom door Eva Martens
--------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: Arie Kempkes, tel. 06-47452143
SECRETARIAAT
Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag
van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)
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

3. ‘Dat prachthuis’ (zoz)
4. Schriftlezing Deuteronomium 6: 1-3 en Mattheus 7: 24-29
5. ‘Deze woorden aan jou opgedragen’ (zoz)
6. Overweging door Juut Meijer
7. ‘Wonen overal’ (194)
8. Mededelingen en collecte
9. ‘Altijd aanwezige’ (Blauw 53)
10. Doop van
- Joan Sträter
- Karin Frouke Kranenborg
- Namens de gemeente wordt het licht uitgereikt door
Claartje Kruijff en Ninya den Haan
- ‘Vrede voor jou’

11. Gesproken tafelgebed afgewisseld met ‘Ubi Caritas’
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12. Brood en wijn
13. ‘Het woord dat ik jou geef’(248)
14. Voorbeden en zegen
15. ‘Als God ons thuisbrengt’ (101)

MEDEDELINGEN
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 25/8: € 836,60
De opbrengst van de extra collecte tbv Malawi van zondag 25/8: € 1039,27
De opbrengst van de deurcollecte tbv de Dublin Brothers van zondag 18/8: € 1230,67
---------

AGENDA
- Zondag 8 september: Thuis in de gemeenschap. Overweging door Germain Creyghton.
‘Zijn er twee of drie bijeen in mijn naam, dan ben ik in hun midden.’ Thuis zijn
betekent in het evangelie vooral thuis geven.
- Zondag 15 september: Thuis op deze aarde. Overweging door Janneke Stegeman
De branden in de Amazone, de hitte in eigen land van deze zomer: de wereld voelt in
toenemende mate onherbergzaam. Nu zijn wij gelovigen ook niet van deze wereld,
ons thuis is elders – dus geen probleem ?
---------

-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. 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.
- HET COLLECTEREN – EEN VERANDERING
Vanaf vandaag is het mogelijk om ook via uw mobiele telefoon bij te dragen aan de
collectes. We maken gebruik van het systeem Givt, een gebruiksvriendelijke app die het
mogelijk maakt het gevoel van ‘geven’ tijdens de dienst te behouden en de anonimiteit
van de gever te waarborgen. Het enige wat u hoeft te doen is: de Givt-app downloaden
op uw mobieltje en u eenmalig registreren bij Givt. Een handleiding hiervoor is op de
informatietafel achter in de kerk beschikbaar. Of kijkt u op de website: www.givt.app.
We veradnderen daarom ook het aantal collectemandjes: voortaan laten we, net als bij
de bijzondere collectes één mandje per blok banken of stoelen rondgaan.
De mandjes zijn voorzien van een klein zendertje dat ook betalen per mobiel mogelijk
maakt. Uiteraard kan er ook gewoon geld of een collectebon in het mandje worden
gegooid!
- 8 EN 15 SEPTEMBER ACTIE SOLIDARITEITSFONDS
Na de zomervakantie beginnen niet alleen de scholen weer, maar begint ook een nieuw
seizoen van cursussen en andere bijeenkomsten waar je nieuwe kennis kunt opdoen.
Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via cursussen of
bijeenkomsten nieuwe kennis willen opdoen en daarvoor niet de financiële ruimte
hebben. Daarvoor voeren wij zondag 8 en zondag 15 september 2019 actie. Voor en na
de dienst van deze zondagen treft u een formulier aan, waarop u kunt aangeven of u wilt
geven, of dat u graag een bijdrage ontvangt.
Leden van de werkgroep Solidariteitsfonds zijn voor en na de dienst achter in de kerk
aanwezig om nadere informatie te geven.

