Dominicus
+Amsterdam+

VOOR DE KINDEREN
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we 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.

1e Advent, zondag 1 dec 2019

MET STOMHEID GESLAGEN
Serie Open voor het Onverwachte

CRÈCHE
Er is vandaag crèche en op 15/12 en 29/12. Wil je helpen? Of meer formatie?
Mail Rieke Hart: riekehart@gmail.com
---------

ORDE VAN DIENST
1 - ‘Neerdalen als dauw’ (Groen 57)
2 - Welkom en gebed door Henk Hillenaar
3 - ‘Psalm 80’ (zoz)
4 - Lezing Lucas1: 5-25
5 - muziek
6 - Overweging door Marcel Elsenaar
7 - ‘Veel te laat’ (226)
8 - Mededelingen en collecte
9 - Tafelgebed afgewisseld met ‘Rorate’
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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‘Dauwt hemelen van omhoog, en wolken regent de gerechte.’

10 - Brood en wijn
11 - Voorbeden met ‘Adem ons open’, zegen
12 - ‘Licht dat ons aanstoot’ (Groen 3)

--------Dirigent Arjan van Baest, piano/orgel: Herman Rouw

MEDEDELINGEN
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 24/11: € 1.041,44 (incl. € 308,- via Givt)
Extra collecte tbv het Open huis: € 1694,- (incl. € 232,50 via Givt)

AGENDA
- Zondag 8 december: 2e Advent. Overweging door Germain Creyghton
- Zondag 15 december: 3e Advent. Overweging door Annewieke Vroom

- PRESENTATIE GLOSSY 50 JAAR OPEN HUIS
Omdat dit jaar op Eerste Kerstdag voor de 50e keer het Open Huis plaatsvindt in deze
kerk, wordt vandaag direct na de viering de speciale glossy
Open Huis – 50 jaar geloof in Uitvoering gepresenteerd.
De feestelijke glossy is te koop op het hoofdaltaar en bij de boekentafel voor € 6,50 ( 2
voor € 10,-)
- KLIMAATLUNCH
Straks in de keuken een vegetarische klimaatlunch – u kunt nog aanhaken!

--------- REX ASANGA
Vandaag is Rex Asanga uit Ghana in de Dominicus. Zijn activiteiten worden deels
gefinancierd vanuit het legaat Tolhuijs. U kunt hem ontmoeten vanaf kwart voor 1 in de
Grote Zaal (Herman Huijmans, wg Diakonaat).
- 5 DEC KOFFIETIJD
Vanaf 11.00, met pepernoten en gesprek.
- 10 DEC BIJBELLEZEN- LUCAS, EEN REISVERHAAL
We lezen: Lucas 9: 28 – 11: Het grote reisverhaal verder ingevuld; het woord dat de
leerlingen en de mensen doet reizen; de bijzondere plaats van de barmhartigheid.
Inleiding Gerhard Scholten Open voor iedereen !
Grote zaal, 19.30-21.30, informatie: a_mhauer@hotmail.com; 020-6452595 (of
website).
- 11 DEC FILM: ‘EL OLIVIA’
Gezamenlijke maaltijd, de film kijken over een oeroude olijfboom en nabespreking.
Keuken en grote zaal, van 17.00 tot 21.00 uur, begeleiding Juut Meijer, bijdrage € 8,- HOGE NOOD! DE TOILETGROEP ZOEKT VERSTERKING
Vanwege het vertrek van een drietal zeer gewaardeerde medewerkers, is er een
dringende behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wil je graag je handen uit de mouwen
steken en praktische hulp bieden aan onze Dominicus Gemeente? We kunnen je hulp
heel goed gebruiken. Want de toiletten zijn onze visitekaartjes! Graag willen wij onze
toiletten laten blinken! Meld je dan aan bij de Toiletgroep en mail naar Gerrit Sepers:
gjsepers@xs4all.nl

