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+Amsterdam+

zondag 6 okt 2019

ANGST
Serie Emoties
ORDE VAN DIENST
1. ‘Wees hier aanwezig’ (Groen 12)
2. Welkom door Janneke Stegeman
3. ‘Hoor je mij’ (zoz)
4. Lezing Rex Brico: Ontmoetingen aan de Jabbok (fragment)
5. ‘Die om mij smeekt’ (Groen 13)
6. Lezing Jeremia 1: 4-10
7. Overweging Colet van der Ven
8. ‘Een lied voor de winter’ (153)
9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed ‘Gij die weet ‘(170)
11. Brood en wijn
12. ‘Abendlied’ (Josef Rheinberger, 1839-1901) – door het Genetic Choir
‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget’
13. Voorbeden en zegen
14. ‘Die mij droeg’ (zoz)
--------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).
Collecte voor het eigen huis, zondag 29/9: € 1029,04 (incl 139,- via Givt)

AGENDA
- Zondag 13 oktober: Basisemoties: Vreugde. Overweging door Claartje Kruijff.
Vreugde is iets anders dan alle hoogtepunten en successen die we met elkaar op
social media delen. Het is ook niet perse hetzelfde als genieten. En het is ook niet
het tegenoverstelde van verdriet, geloof ik.
- Zondag 20 oktober: Basisemoties: Woede. Overweging door Henk Hillenaar.
Woede ontstaat uit gefrustreerde verlangens en teleurgestelde liefde. Het kan
gevaarlijk en vernietigend werken, maar woede kan ook in vergeving verkeren en
zelfs het begin zijn van nieuw leven, nieuwe liefde.
---------

MEDEDELINGEN
-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN
Na de dienst zijn bij het hoofdaltaar collectebonnen verkrijgbaar.

- 24 NOV VERKIEZING BELEIDSRAAD DOMINICUSKERK
Op 24 november a.s. vindt er een verkiezing plaats voor de Beleidsraad van de
Dominicus. Informatie over de beleidsraad en de functie kunt u vragen bij Jop Mendelts
of Tineke Dijkstra, wij staan na de dienst voor het podium. U kunt ook kijken op de
website of mailen. Heeft u belangstelling: laat het ons weten! (via het secretariaat)

- VANDAAG INZAMELING VOEDSELBANK
U kunt achterin de kerk uw bijdrage voor de Voedselbank.inleveren. Het gaat om
houdbare voedingsproducten. Niets bij u? De Wereldwinkel weet raad!
-STRAKS NAGESPREK MET COLET VAN DER VEN EN GENETIC CHOIR
Vanaf half 1 bent u welkom in de grote zaal om een gesprek te voeren over de toespraak
van Colet v.d. Ven en de emotie ‘Angst’ Colet zal zelf ook aanwezig zijn en is benieuwd
naar uw reacties. Ook is het Genetic Choir te gast. Zij gaven deze dienst een voorproefje
van Non(Corpus): God. – ook zij zijn benieuwd naar uw gedachten over hun inbreng.
-VANAF VANDAAG: VERBINDEN, VERDIEPEN EN……. BEVEILIGEN!
Vanaf vandaag is er iedere zondag een kerkhulpverlener van dienst in de kerk aanwezig,
te herkennen aan een gele armband. Bij een calamiteit zal deze kerkhulpverlener
optreden. Naast de kerkhulpverlening hebben artsen uit ons midden met elkaar
afgesproken dat zoveel mogelijk tijdens iedere dienst een arts aanwezig zal zijn. Deze
groep kan nog wel enige versterking gebruiken. Bent u bereid om af en toe op een
zondag de arts van dienst te zijn, meld u dan aan bij Gerrit Sepers (via het secretariaat)
- 11 OKT JAN NIEUWENHUIS: "DE DOOD BESTAAT NIET"
De vijftigplusgroep bespreekt van 14.00 tot 16.00 uur het interview met Jan Nieuwenhuis
– meer informatie? Zie de website (Agenda : 11 okt)
-13 OKT: NIEUWE BLOEMBOLLENACTIE
Volgende zondag zijn er weer biologische bloembollen te koop. NB - u kunt alleen
contant betalen! Zie het aanbod en meer informatie op de website (Agenda : 13 okt)
-13 OKT KENNISMAKINGSBIJEENKOMST
Meteen na de viering is er een bijeenkomst voor mensen die meer te weten willen
komen over het reilen en zeilen van de Dominicus. Opgeven is niet nodig maar mag
natuurlijk wel bij G. van Zaalen (via het secretariaat)
-15 & 29 OKT BIJBELLEZEN: LUKAS, EEN REISVERHAAL
We lezen 15 okt Lukas 1 - 2:40 (met een inleiding door Kees Kok) en 29 okt Lukas 2:41 5:11. Grote zaal; 19.30 tot 21.30, zie voor informatie de Agenda op de website, of
bel/mail Anne-Marie Hauer (via het secretariaat)
-VACATURE WERKGROEP PASTORAAT
In de werkgroep is vanaf januari 2020 een vacature vanwege het vertrek van Olga
Wagenaar. Daarom doen we een oproep aan u/jou om kennis te maken met deze
werkgroep. Zie de Dominicuskrant of de website ! Of bel of mail met Frans Toben - of
Charlotte van Oostvogel (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. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo !
De kindernevendienstgroep.

CRÈCHE
Er is vandaag crèche en weer op 20/10. Wil je helpen? Of meer informatie? Mail:
Rieke Hart
--------PASTORAAT
De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer,
zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr.
020 -6226171 of via mail:
Evamartens@dominicusamsterdam.nl
(NB: Juut Meijer is in sept & okt met studieverlof)
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
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