- VROUWENWEEKEND
Zin in een heerlijk weekend aan zee met inspirerende workshops, een
kledingruilbeurs, lekker uitwaaien en samen zingen, eten en lachen? Het
Dominicusvrouwenweekend voor en door vrouwen op 7 en 8 maart 2020 komt
er weer aan! Voor de 13e keer wordt dit gehouden in het Zeehuis in Bergen aan
Zee. Er is plaats voor 40 vrouwen met daarnaast de mogelijkheid voor
deelname aan één dag in dit weekend. Het thema het jaar 2020 is ‘Zintuigen
aan Zee’, dus wil ook jij voelen, proeven, ruiken en veel moois horen, ga met
ons mee! Op 26 januari vindt na de dienst een kennismaking- en
informatiebijeenkomst plaats in de grote zaal van de pastorie. Voor meer info
zie de website. Aanmelden kan via DominicusVW@gmail.com
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WATER ALS BRON EN BEDREIGING

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 17/11 en 24/11. Wil je helpen? Of meer
informatie? Mail Rieke Hart (contact via het secretariaat).
--------PASTORAAT

SECRETARIAAT

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
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.

Serie Water
ORDE VAN DIENST
1 - ‘Altijd aanwezige’ (Blauw 51)
2 - Welkom door Eva Martens
3 - ‘Van God is de aarde’ (115)
4 - Lezing Habakuk 3: 8-19 & John Lanchester: De Muur
5 - ‘Levensliedje’ (156)
6- Overweging door Marcel Elsenaar

SOLIDARITEIT

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

7- ‘Eerste stem’ (Blauw 31)

VERVOER

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

9 - Tafelgebed, ‘Open uw hart’ (131)
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8 - Mededelingen en collecte
10 - Brood en wijn
11 - ‘Van liefde die overvloeit’ (Blauw 29)
12 – Voorbeden en zegen
13 - ‘Honderd bloemen’ (165)
---------

-12 NOV BIJBELLEZEN: LUKAS, EEN REISVERHAAL
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 03/11: €1593,89
Foto © Kadir van Lohuizen / NOOR

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 (via het secretariaat) of zie de website.
- GENETIC CHOIR KOMENDE WEEK

AGENDA
- 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? In deze dienst is
het Genetic Choir weer te gast.
- Zondag 24 november: Worden als het water ( doopviering). Overweging door
Colet van der Ven
Water heeft een belangrijke plaats in tal van tradities. Confucius, een van de
belangrijkste Chinese denkers, roept ons op ons op naar een rivier te kijken
om te leren hoe we moeten leven. In onze eigen joods-christelijke traditie
vervult water een belangrijke functie bij het doopritueel en is levend water
beeldspraak voor God. Hoe kan water ons inspireren, spiegelen, helen?
In deze dienst worden 7 kinderen gedoopt en 1 kind gezegend.
--------MEDEDELINGEN
- HET COLLECTEREN
Het nieuwe systeem van collecteren moet nog even wennen. De kerk is zoveel
mogelijk opgedeeld in blokken van vier rijen.
Wilt u de mandjes voor de collecten doorgeven, beginnend in de rij waarin u zit
en aan het eind van iedere rij graag doorgeven naar de rij voor u.
De mandjes worden door de collectanten in het middenpad opgehaald.
-STRAKS 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

Vrijdag 15 november vanaf 19.00 in de Grote Zaal geeft het Genetic Choir een
presentatie waarin o.a. Mehmet Yamali en Sander van Maas hun ‘inleiding’ op
de try-out in Pakhuis de Zwijger (20 november) laten horen. Na afloop is er een
gesprek met alle betrokkenen en volop ruimte om feedback te geven.
Zondag 17 november is het koor te gast tijdens de Kerkdienst in de serie Water:
Waar zullen wij onze hoop op vestigen? Na de dienst stelt het Genetic Choir op
inbreng tijdens een nagesprek zeer op prijs!
- 24 NOV KLIMAATPLATFORM:
Het klimaatplatform houdt weer een vegetarische klimaatlunch op zondag 24
november 12.30 uur in de grote zaal. Iedereen is welkom, wel graag opgeven
bij Margriet Goddijn of Kees Sluis (contact via het secretariaat). Wie dat wil,
neemt een vegetarische hapje mee. Laat het weten of je een idee hebt voor een
inbreng!
- 1 DEC GLOSSY 50 JAAR OPEN HUIS
Ter gelegenheid van het 50e Open Huis is zondag 1 december direct na de
viering de presentatie van een speciale glossy: Open Huis – 50 jaar geloof in
uitvoering. Meer informatie vindt u in de uitgedeelde flyer en op
www.dominicusamsterdam.nl.
- AANMELDING PROJECTEN EXTRA COLLECTE VÓÓR 1 JAN
Voor de maandelijkse collecte ten bate van projecten buiten de Dominicus
kunnen voor 2020 nieuwe aanvragen worden aangemeld. De opbrengst van de
collectes, zowel in binnen- als buitenland, dienen ten goede te komen aan en
zijn in solidariteit met de zwaksten in de samenleving. Een project heeft een
collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele
individuele mensen. De projecten zijn kleinschalig en ontvangen geen of
minimale overheidssubsidies, waarbij onze voorkeur uitgaat uit naar projecten
die streven naar ontwikkeling van mensen in zelfredzaam- en zelfstandigheid.
Projecten die al eerder (minimaal 2 jaar geleden) in aanmerking zijn gekomen
voor een collecte, kunnen opnieuw een aanvraag indienen.
De aanmelding met een uitgebreide zelf geschreven beschrijving van het
project kan uitsluitend schriftelijk worden ingestuurd naar het secretariaat van
de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie en via e-mail:
dickmanten@hotmail.com. Aanvragen voor de eerstvolgende beoordeling
dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.

