- SOLIDARITEITSACTIE SAMEN DELEN VOOR DE FEESTDAGEN”
Het is fijn als de feestdagen aan het einde van het jaar ook echt voor alle
Dominicusgangers gezellige en feestelijke dagen zijn. De extra kosten die deze
feestdagen meestal met zich meebrengen zijn niet altijd voor iedereen op te brengen.
Daarom organiseert het Solidariteitsfonds op vandaag en zondag 15 december 2019
de actie “samen delen voor de feestdagen”. Met deze actie brengen we
Dominicusgangers die kunnen “geven” en Dominicusgangers die willen “ontvangen” bij
elkaar.
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Advent, zondag 8 dec 2019

DE LOFZANG VAN ZACHARIAS
Serie Open voor het Onverwachte
ORDE VAN DIENST
1 - ‘Een weg om te gaan’ (zoz)
2 - Welkom en gebed door Colet, aansteken adventkaarsen

Geven:
Wilt u geven, dan kunt u uw bijdrage kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U vindt
deze bus achter in de kerk bij de tafel van het Solidariteitsfonds. Daar zijn ook leden
van het Solidariteitsfonds aanwezig die informatie kunnen geven of vragen
beantwoorden. Elke bijdrage is welkom.
Uw bijdrage is ook welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. het Solidariteitsfonds Dominicus te Amsterdam.

3 - ‘Psalm 80’ (zoz)

Ontvangen:
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande strook. De
ingevulde strook kunt u kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U kunt de strook ook
persoonlijk overhandigen aan een van de leden van het Solidariteitsfonds
U kunt uw aanvraag ook mailen naar een van onderstaande contactpersonen:
Bets Greefhorst: betsgreefhorst@kpnplanet.nl
Hanneke van Willigen: hanneke.solfonds@hotmail.com

8 - Mededelingen en collecte

4 - Lezing Lucas 1: 57-80
5 – ‘Zijn alsof niet’ (Groen 62)
6 - Overweging door Germain Creyghton
7 - ‘Niet uit man of macht’ (zoz)
9 - Tafelgebed ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ (Groen 64)
10 - Brood en wijn
11 - Voorbeden met ‘Kom, adem ons open’ (zoz), zegen

_____________________________________________________________
Naam :

12 - ‘Scheur toch de wolken’(Groen 31)

Adres:

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 1/12: € 1.241,42 (incl. € 176,50 via Givt)

Woonplaats:

OPEN HUIS - tussenstand

Telefoon:

Ontvangen aan giften: € 5.200,Nog nodig: € 6.000,Uw giften zijn welkom: Open Huis Dominicuskerk: NL37 INGB 0004 8850 50

( ) Ik ontvang graag een bijdrage voor de feestdagen.
( ) Ik ontvang het toegekende bedrag graag contant
( ) Ik ontvang het toegekende bedrag graag op rekeningnummer IBAN:

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl

--------Dirigent Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode

--------AGENDA
- Zondag 15 december: 3e Advent. Overweging door Annewieke Vroom
De annunciatie is haast nog bekender als beeld dan als verhaal. Annunciatieiconen zijn er in allerlei soorten. Traditioneel zijn iconen vergezichten op God en
het leven vanuit de diepste dimensie (liefde, licht). Wat zien we eigenlijk, als we
erdoorheen kijken
- Zondag 22 december: 4e Advent. Overweging door Eva Martens
In deze laatste viering vlak voor kerst kijken we met Marta en Maria hoe we in deze
drukke tijd van kerstdiners, Open Huis, cadeaus, versiering, boodschappenlijstjes
nog steeds kunnen oefenen in het openstaan voor wat op ons toekomt. Hoe houd
je ondanks, of dankzij, of misschien juist zonder planning ruimte voor het mysterie
van kerstmis, de komst van de messias?

---------

op u rekenen? Mocht u ermee willen beginnen: een ‘Overeenkomst periodieke gift’
formulier vindt u op onze website of bij de penningmeester, iedere eerste zondag van
de maand.
- BETAALGEMAK IN DE DOMINICUS
Vanaf vandaag kunt u óók in de Dominicus pinnen! Pinnen kan aan de koffiebar
(alhoewel hier i.v.m. de snelheid contante betaling de voorkeur verdient). Pinnen kan
ook bij de aankoop van collectebonnen en bij de boekentafel. En zoals u gemerkt
heeft, kunt u ook via uw mobiele telefoon bijdragen aan de collectes.Hoe werkt dit
laatste? Het enige wat u hoeft te doen is de Givt-app downloaden op uw mobiele
telefoon en u eenmalig te registreren bij Givt. Een handleiding vindt u achterin de kerk
of op onze website!
- NIEUWE LEDEN VAN DE BC
De Beheercommissie, verantwoordelijk voor de zorg voor het gebouw, personeel en
financiën heeft twee nieuwe leden. Jop Mendelts zal de functie gaan vervullen van
secretaris en Rienk Theisens gaat zich met diverse projecten bezig houden.

MEDEDELINGEN
- NU KERSTKAARTENVERKOOP
Vandaag, en op 15 en 22 december, zijn toegangskaarten te koop voor de
Kerstdiensten van 24 december om 19.00 uur en 22.00 uur. U vindt na de dienst, vóór
het hoofdaltaar, vier tafeltjes waaraan de kaarten gekocht kunnen worden. De kaarten
kosten € 5,00 (kinderen € 2,50).Indien u niet in de gelegenheid bent op deze zondagen
zelf kaarten te kopen vraag dan een van uw mede-Dominicusgangers dat voor u te
doen. Mocht dat niet lukken dan kunt u ook kaarten per post bestellen – kijk daarvoor
op de website www.dominicusamsterdam.nl (of vraag het bij het secretariaat).

- KENNISMAKINGSBIJEENKOMST
Meteen na de viering is er een bijeenkomst voor mensen die meer willen weten over
de Dominicus. Met koffie en thee. Verzamelen in de Sacristie.
- 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: zie de 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 (
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)

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

- NIEUWE LEDEN VAN DE BR
De BR heeft op 25 november besloten Bianca Beens en Anna Hoekstra te
verwelkomen als nieuwe leden van de BR. Zij zullen vanaf 1 januari gaan meedraaien
in de vergaderingen van de BR zodat we over en weer kennis kunnen maken. Per 1
maart kunnen ze dan formeel benoemd worden. De BR is erg blij dat Bianca en Anna
ons team willen komen versterken. Zij zullen zich nog nader aan u voorstellen.
- DE FINANCIEN VAN DE DOMINICUS
Voor het eerst sinds jaren stevenen we in 2019 op een behoorlijk financieel tekort af en
krijgen we de begroting voor 2020 niet sluitend. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de
vaste bijdragen sterk achter lopen, terwijl de kosten stijgen. Wij hebben uw financiële
steun hard nodig en vragen u na te gaan of u uw bijdrage voor dit jaar al heeft
overgemaakt, dan wel of u in de gelegenheid bent uw bijdrage te verhogen. Mogen wij

