
- NIEUWE LEDEN BELEIDSRAAD (PER 1-1-2020) 
Na alle inspanningen van de Verkiezingscommissie, de Beleidsraad en anderen 
om kandidaat Beleidsraadsleden te vinden zijn we heel blij te kunnen melden 
dat er nu twee mensen zijn die zich beschikbaar hebben gesteld. Dat betekent 
dat er zondag 24 november geen verkiezingen gehouden zullen worden, er zijn 
immers twee vacatures. Verdere mededelingen volgen binnenkort vanuit de 
Beleidsraad. Maar we willen alvast de leden van de Verkiezingscommissie, 
Tineke Dijkstra en Jop Mendelts, van harte bedanken voor hun 
werkzaamheden. De Beleidsraad 

- 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 vóór u. De mandjes worden door de collectanten 
in het middenpad opgehaald. 

 

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 24/11,1/12, 15/12 en 29/12. Wil je helpen? Of 
meer informatie? Mail Rieke Hart (via het secretariaat) 

 

- - - - - - - - - 
 
 

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) 

 

ADRESSENBESTAND Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, 
waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, 
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 

 

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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WAAR ZULLEN WE ONZE HOOP OP VESTIGEN?  
Serie Water 

ORDE VAN DIENST 

 

1 - ‘Om te beginnen’ (Blauw 1) 

2 - 1e Lezing: fragment uit Hoop (Joris Luyendijk) – Hein de Kort 

3 - ‘Blijf niet staren’ (231) 

4 - Welkom en gebed door Germain Creyghton 

5 - ‘Jij bent de God’ (Groen 73) 

6 - 2e Lezing: Jona 2: 1-10 

7 - ‘Uit de diepte’ (Blauw 10) 

8 - Overweging door Juut Meijer met bijdrage van het Genetic Choir 

9 - ‘Stem als een zee van mensen’ (174) 

10 - Mededelingen en collecte 

11 - Tafelgebed ‘Wat in stilte bloeit’ (Groen 68) 

12 - Brood en wijn 

13 - ‘Een schoot van ontferming’ (Groen 67) 

14 - Voorbeden en zegen 

15 - ‘Hoever te gaan’ (Groen 15) 

- - - - - - - - - 



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 10/11: €1070,92 (incl. 138,- via Givt) 
 
Beeld: ‘over hoop’, voor het podium: 
“Het water staat ons soms tot aan de lippen. We zullen ons verdraagzaam naar elkaar 
moeten opstellen en met elkaar samen moeten werken anders redden we het niet op 
deze mooie planeet,”. Femke Kempkes boetseerde dit elftal mensfiguren dat afkomstig 
kan zijn uit alle windstreken. Al lezend en zoekend naar inspiratie raakte Femke onder 
de indruk van Paus Franciscus die de voeten wast van vluchtelingen, delinquenten en 
andere verschoppelingen. Zonder daarbij te kijken naar grenzen of religie. Oog hebben 
voor de medemens. Daar gaat het om. © Femke Kempkes (femkekempkes.nl) 
 
 
AGENDA 
 
 

- 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. 

 

- Zondag 1 december: 1e Advent. Omgaan met het onverwachte. 
Overweging door Marcel Elsenaar.  
Tegen de achtergrond van het denken in termen van maakbaarheid, 
beheersing en meetbaarheid is het onverwachte al snel ongewenst. Iets 
anders krijgen dan op je verlanglijstje staat is een teleurstelling. Onverwacht 
bezoek is onhandig. En wat te denken van de niet verwachte zwangerschap 
in het begin van het Lucas-evangelie waarover we deze eerste zondag van 
de advent lezen? Tegelijk kan een onverwachte ontmoeting ook een 
onverwacht geschenk zijn. Een mislukking kan een nieuw perspectief 
openen, zicht geven op wat je nog niet kon zien. Omgaan met het 
onverwachte is leven tussen hoop en vrees. Hoe doe jij dat? 
 

- - - - - - - - - 
 

MEDEDELINGEN 
 

- GENETIC CHOIR 

Vandaag is het Genetic Choir weer te gast tijdens de diens en laat het enkele 
fragmenten uit hun programma (Non) Corpus: GOD horen. Na de dienst stelt 
het Genetic Choir uw be-, op- en aanmerkingen tijdens een nagesprek zeer op 
prijs! In de Grote zaal na de dienst. 
Op woensdag 20 november is er een try-out van dit programma in Pakhuis de 
Zwijger. De toegang is gratis, maar vooraf reserveren is wel noodzakelijk. 

- 21 NOV KOFFIEDRINKEN 

We drinken koffie (of thee) met elkaar, soms bespreken we een thema, andere 
keren wisselen we gedachten uit in een klein groepje en leren elkaar zo beter 
kennen. 11,00-12,30, pastoraatskamer - welkom! 

- 23 NOV OVER DE ANNUNCIATIE 

Over de aankondiging van de geboorte van Jezus van godswege, de 
aanzegging aan Maria door een engel, dat zij zwanger raken zal. Deze middag 
willen we ons verdiepen in de betekenis van dit eeuwenoude thema aan de 
hand van enkele moderne en oude afbeeldingen. Hoe is dit verhaal te verstaan 
en is er een ontwikkeling te bespeuren in de manier waarop mensen deze 
overlevering beluisterd hebben? Grote zaal, 13.30-15.30, begeleiding: Juut 
Meijer. 

- 26 NOV BIJBELLEZEN- LUCAS, EEN REISVERHAAL 

We lezen: Lucas 7: 36 – 9: 27: Nieuwe genezingen, de bijzondere plaats van 
vrouwen en steeds meer zicht op de lijdensweg die Jezus moet gaan. Open 
voor iedereen! Begeleiding Anne-Marie Hauer, Betsie Wessendorp en Juut 
Meijer. Grote zaal, 19.30-21.30, informatie: Anne-Marie Hauer; (contact via het 
secretariaat, of zie de website). 

- 1 DEC KLIMAATPLATFORM 

Het klimaatplatform houdt een vegetarische klimaatlunch op zondag 1 
december 12.30 uur in de keuken (en niet op 24 november!) 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 de website. 

- 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 collectes zijn in 
solidariteit met de zwaksten in de samenleving, in binnen- én buitenland, en de 
opbrengst dient hen ten goede te komen. Een project heeft een collectieve 
bestemming. 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 schriftelijk worden 
ingestuurd naar het secretariaat van de Dominicus t.a.v. de Collectencommissie 
of mail Dick Manten (contact via het secretariaat). 
Aanvragen dienen vóór 1 januari te zijn toegestuurd. 

 


