Dominicus
+Amsterdam+

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
Heb jij wel eens verdriet? Mis jij iemand? Vandaag steken we kaarsen aan om aan
mensen die we missen te denken en ze zo niet kwijt te raken. Daar gaan we over
praten – doe je mee?
De kindernevendienstgroep.
CRÈCHE
Er is vandaag crèche en op 17/11 en 24/11. Wil je helpen? Of meer informatie?
Mail Rieke Hart: (contact via het secretariaat)

Allerzielen, zondag 3 nov 2019

VERDRIET
Serie Emoties

ORDE VAN DIENST
1 - ‘Stilte nu (zoz)
2 - Welkom door Alle van Steenis
3 - ‘Ik sta voor u’ (146)

---------

4 - Lezing Johannes 11: 1-44
5 - ‘Zend mij de engel’ (zoz)
6- Overweging door Eva Martens
7- ‘Die mij droeg’ (207)
8 - Herdenking van de overledenen
- ’Koester de namen’ (zoz)
9 - Mededelingen en collecte
10 - Tafelgebed
11 - Brood en wijn
12 - ‘Groter dan ons hart’ (Groen 4)

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. Tel / mail:
020 -6226171, 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)

SOLIDARITEIT

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

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk : de Werkgroep Rijders! U kunt contact
opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558
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13 - Zegen
14 - ‘Onze Vader verborgen’ (Blauw 49)

---------

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Dennis Vallenduuk
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 27/10: €1214,65 (incl 174,- via Givt)

AGENDA

MEDEDELINGEN

- Zondag 10 november: Water als bron en bedreiging. Overweging door Marcel
Elsenaar.
Er zijn Bijbelse verhalen die laten zien hoe het lot van mensen verbonden is met dat
van de hele schepping. Welke inzichten verliezen we telkens weer uit het oog, als het
gaat over de relatie mens en natuur? Wat hebben de veranderende waterstromen
ons te vertellen?
- Zondag 17 november: Waar zullen wij onze hoop op vestigen? Overweging door Juut
Meijer.
Als water schaarser wordt in grote wereldsteden en op het platteland, als de
zeespiegel stijgt in de delta’s waar we wereldsteden hebben gebouwd, wat zal dat
met ons doen? Luisteren we naar de technici die werken aan oplossingen, of naar de
onheilsprofeten die oproepen tot gedragsverandering? Of kunnen we er op
vertrouwen dat God nooit laat varen, het werk van zijn handen? Waar zullen we onze
hoop op vestigen, en hoe kunnen we ook goed zorgen voor jongere generaties?

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

---------

-STRAKS NAGESPREK MET EVA MARTENS
Vanaf half 1 bent u welkom in de Grote zaal om een gesprek te voeren over de
toespraak van Eva Martens en de emotie ‘Verdriet’. Eva zal zelf ook aanwezig zijn.
-7 NOV KOFFIETIJD
In de pastorie van 11.00-12.15: we drinken koffie (of thee) en praten – over een thema of
in kleine groepen. Je bent welkom om een keer of regelmatig te komen.
-10 NOV THEE PROEVEN BIJ DE WERELDWINKEL
Claartje Schröder presenteert bij de wereldwinkel haar thee merk TEAmwork Tea met
een gratis proeverij. U bent van harte welkom! Meer info: www.teamworktea.com
-12 NOV BIJBELLEZEN: LUKAS, EEN REISVERHAAL
Op 12 november lezen we Lucas 5: 12 – 7: 35, de genezingen en dodenopwekkingen
door Jezus en de vragen van Johannes de Doper over Jezus. De avonden zijn open
voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen - lees dan alvast het gedeelte
waar het over gaat.
Inleiding Eva Martens, Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30. Voor meer informatie
bel/mail Anne-Marie Hauer (contact via het secretariaat) of zie de website.
- 24 NOV VERKIEZING BELEIDSRAAD
U hoorde het - kandidaten gezocht! Meer informatie op dominicusamsterdam.nl

-Hoop is dat ding met veertjes - Emily Dickinson (vertaling Niek Schuman)
Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel;
Het zingt een liedje zonder woorden
Maar stoppen doet het niet – en nooit
Zacht klinkt het, ook in harde wind.
En zelfs de stormen lukt het niet
Te laten zwijgen het vogeltje
Dat aan zo velen warmte biedt
Ik hoorde het in kille landen
En op de vreemdste verre zee.
Toch eiste het, zelfs in de hoogste nood,
Niet één klein kruimeltje van mij

