“Samen delen om nieuwe kennis te kunnen opdoen”
Actie Solidariteitsfonds, 8 en 15 sept 2019
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, alleen of samen met anderen. Aan deze cursussen en
bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook reiskosten. Het
Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via cursussen of
bijeenkomsten nieuwe kennis willen opdoen en daarvoor niet de financiële ruimte
hebben.
Om die ondersteuning te kunnen bieden voert het Solidariteitsfonds zondag
8 en zondag 15 september 2019 actie. Het Solidariteitsfonds doet een beroep op
alle Dominicusgangers die kunnen geven, om dat ruimhartig te doen. Met deze
actie brengen we Dominicusgangers die kunnen geven en Dominicusgangers die
willen ontvangen bij elkaar.
Geven
Wilt u geven, dan kunt u uw bijdrage kwijt in de bus van het
Solidariteitsfonds. U vindt deze bus achter in de kerk bij de tafel van het
Solidariteitsfonds. Daar zijn ook leden van de werkgroep aanwezig die informatie
verstrekken of vragen beantwoorden. Elke bijdrage is welkom. Uw bijdrage is ook
welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. het Solidariteitsfonds
Dominicus te Amsterdam.
Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande strook.
De ingevulde strook kunt u kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U kunt de
strook ook persoonlijk overhandigen aan een van de leden van de werkgroep.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar betsgreefhorst@kpnplanet.nl
of hanneke.solfonds@hotmail.com
________________________________________________________________
Naam :
Adres:
Telefoon:
O Ik ontvang graag een bijdrage van de actie ’Samen delen om nieuwe kennis
op te doen ’’
O Ik ontvang het toegekende bedrag graag contant
O Ik ontvang het toegekende bedrag graag op rekeningnummer: IBAN:

Dominicus
+Amsterdam+

zondag 8 september 2019

THUIS IN DE GEMEENSCHAP
Serie Huis gezocht
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dat prachthuis’ (zoz)
2. Welkom door Colet van der Ven
3. ‘Gij wacht op ons’ (236)
4. Schriftlezing Mattheus 18: gedeelten
5. ‘Ik zal niet rusten’ (230)
6. Overweging door Germain Creyghton
7. ‘Zomaar een dak’ (zoz)
8. Mededelingen en collecte
9. Gesproken tafelgebed
10. Brood en wijn, ondertussen zingen we ‘Slechts het brood’ (Blauw 58)
11. ‘Als er 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn’ (zoz)
12. Voorbeden en zegen
13. ‘Herschep ons hart’ (Blauw 50)
--------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 1/9: € 1069,77 (incl € 121,via Givt).
---------

AGENDA
- 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 biedt de christelijke traditie, op een andere
manier, ruimte aan het idee dat deze wereld inderdaad niet ons thuis is: wij gelovigen
zijn niet van deze wereld, we blijven vreemdeling, ons thuis is elders. Die traditie kan
voorkomen dat we zouden denken dat de aarde van ons is. Aan de andere kant: vraagt
deze tijd van klimaatverandering niet ook juist omarming van de aarde als ons thuis?
hoe kunnen we thuis zijn op een aarde die ook onherbergzaam is?
- Zondag 22 september: Huis voor jong en oud. Overweging door Alle van Steenis.
12 jarigendienst.

Graag uw keuze aankruisen
---------

MEDEDELINGEN
- HET COLLECTEREN – EEN VERANDERING
Het is nu mogelijk om via uw mobiele telefoon bij te dragen aan de collectes. We maken
gebruik van het systeem Givt - een toelichting en handleiding vindt u op onze website of
achter in de kerk. We veranderen 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 nog steeds gewoon geld of een collectebon in het mandje worden
gegooid !
- DOMINICUS DUURZAAM
Na de dienst komt de werkgroep Dominicus Duurzaam weer bijeen in de pastorie. Op
de agenda staat o.a. de recycling van koffiebekertjes. Meer informatie bij Tom Kroon.
Zaterdag 5 oktober vindt de Groenekerkendag plaats in Zwolle. Voor meer informatie
zie de site van de groene kerken www.groenekerken.nl, waar u zich ook kunt opgeven.
Vrijdag 27 september is het mogelijk om deel te nemen aan een bezoek aan het
Stadslandbouwproject Noordoogst. Zie noordoogst.org Om 17.00 uur is een rondleiding,
daarna kunt u deelnemen aan een maaltijd van de catering Tuin van Eten (€10.00 p.p.).
Opgeven bij Tom Kroon, tmkroon@hetnet.nl of 023-5847160
- 12 SEPT ‘KOFFIETIJD’
De afgelopen zomer zijn we elke week met een aantal mensen bij elkaar gekomen om een
thema te bespreken of in kleine groepjes elkaar beter te leren kennen. Dit is goed
bevallen! Daarom gaan we door met een nieuwe naam. ’s Zomers verpozen’ wordt
‘Koffietijd’.
U bent, let op, eens in de veertien dagen, welkom om erbij te zijn. De eerste keer is op 12
september a.s. Tijd van 11.00 uur tot ongeveer 12.15 uur. We zien u graag! (zie voor
verdere data de website)
- 22 SEPT KLIMAATLUNCHr
Op zondag 22 september komen we voor de tweede keer bij elkaar voor een vegetarische
lunch, om 13 uur in de grote zaal. Meer informatie op de website, bij de agenda. Iedereen
is daarbij welkom, wel graag opgeven bij Margriet Goddijn: m.m.goddijn@hetnet.nl

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. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo !
De kindernevndienstgroep.

CRÈCHE
Er vandaag weer crèche, en weer 22/9, 6/10 en 20/10. Wil je helpen? Of meer
informatie? Mail: Rieke Hart (riekehart@gmail.com).
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)

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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