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zondag 20 okt 2019

WOEDE
Serie Emoties

ORDE VAN DIENST
- ‘Onze hulp in de naam’ & Gebed
- Welkom door Annigje Bos
- ‘Wat geen oog heeft gezien’ (211)
- Lezing Hosea 2
- Piano
- Overweging door Henk Hillenaar
- ‘Om warmte’ (Blauw 43)
- Mededelingen & collecte
- Tafelgebed ‘Om zegen’ (zoz)
- Brood en wijn
- Voorbeden
‘Roep onze namen’
- Van grond en vuur (Groen 43)

---------

Het koor staat onder leiding van David Cohen, piano/orgel: Henri Heuvelmans

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 13/10: € 1082,23 (incl 101,- via Givt)

AGENDA
- Zondag 27 oktober: Basisemoties: Schaamte. Overweging door Stephan Sanders.
Schaamte is een tweesnijdende emotie, enerzijds kan iemand zich letterlijk ‘dood
schamen. Anderzijds kan schaamte ook een intuïtieve functie vervullen :je kan je als
Nederlander schamen voor het slavernijverleden, terwijl je persoonlijk niet schuldig
bent.
- Zondag 3 november Allerzielen: Verdriet. Overweging door Eva Martens.
Verdriet is de keerzijde van liefde; liefde die pijn doet omdat we degene die we
liefhebben zo node missen.

MEDEDELINGEN
-EXTRA COLLECTE
Bankrekening: NL12 INGB 0008 0381 94 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder India.
Website: www.karmmarg.org. Indien u via de Givt app wilt bijdragen vul dan op het
eerste schermpje 0 (nul) in en vervolgens bij’ collecte toevoegen’ het bedrag dat u voor
dit doel wil bijdragen.
-STRAKS NAGESPREK MET HENK HILLENAAR
Vanaf half 1 bent u welkom in de grote zaal om een gesprek te voeren over de toespraak
van Henk Hillenaar en de emotie ‘Woede’. Henk zal zelf ook aanwezig zijn.
-3 NOVEMBER ALLERZIELEN – NAMEN VOOR HET KLEED
Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam
in het boek staan. De namen kunt u t/m 27 oktober inleveren via het secretariaat of in de
Rode Zuil in de kerk – kijk op de website, bij de agenda op 3 nov., voor meer informatie!
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 ? Tot zo !
De kindernevendienstgroep.
CRÈCHE
Er is vandaag crèche en op 3/11, 17/11 en 24/11. Wil je helpen? Of meer
informatie? Mail: Rieke Hart (riekehart@gmail.com).

---------

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)

SOLIDARITEIT

Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

VERVOER

Voor vervooer naar de kerk : de Werkgroep Rijders! U kunt contact
opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558
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