Dominicus
+Amsterdam+

3e Advent, zondag 15 dec 2019

DE
ANNUNCIATIE EN HET MAGNIFICAT
Serie Open voor het Onverwachte
ORDE VAN DIENST
1 - ‘Onstilbare tonen’ (Blauw 51)
2 - Welkom en gebed door Annigje Bos, aansteken adventkaars
3 - ‘Gij wacht op ons’ (236)
4 - Lezing Lucas 1: 26-38
5 - ‘Stem in mijn hart’ (Blauw 65)
6 - Overweging door Annewieke Vroom
Fra Angelico:Annunciatie, 1437-1446
Fresco San Marco-klooster, Florence

Annunciatie, Vroeg 14 eeuw
Heilige Maria Perivleptos Kerk

7 - Agnus Dei (comp. Samuel Barber)
8 - Mededelingen en collecte
9 - Tafelgebed
10 - Brood en wijn, tijdens het delen ‘Rondgang bij het delen’ (Blauw 58)
11 - Voorbeden met ‘Kom, adem ons open’ (zoz), zegen
12 - ‘Neerdalen als dauw’ (Groen 57)
--------Dirigent Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode
Cello: Marieke Langkamp
Met medewerking van het Genetic Choir
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 8/12: € 1481,18. (incl. € 286,- via Givt)

OPEN HUIS – nog nodig: € 4.500,Ontvangen aan giften: € 6.700,Nog nodig: € 4.500,Of je nu arm of rijk bent (30% van de bezoekers is dak- of thuisloos), samen
of alleen, jong of oud bent: we willen graag samenzijn deze dag. Dat kan niet
zonder jouw hulp - om samen te kunnen eten (750 mensen een driegangenmenu), te dansen, te ontmoeten. Uw giften zijn nodig en welkom via:
Annewieke Vroom – Missed
zeefdruk

Open Huis Dominicuskerk: NL37 INGB 0004 8850 50
---------

AGENDA
- Zondag 22 december: 4e Advent. Martha en Maria. Meditatieve dienst.
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?
- Dinsdag 24 december, 19.00 en 22.00 Kerstavonddiensten. Overweging door Henk
Hillenaar. Vroege dienst met kerstspel – kinderen welkom!
- Zondag 29 december: Oudjaar. Overweging door André Wesche
- Zondag 5 jan: Driekoningen. Overweging door Agnes Grond

--------"In het licht is duisternis, maar zoek daar niet naar. In de duisternis is licht,
maar zoek dat niet op. Duisternis en licht horen bij elkaar, zoals de linker- en
rechtervoet bij het lopen.”
Shih-t'ou Hsi-ch'ien - De identiteit van eenheid en veelheid (8e eeuw, China)
--------MEDEDELINGEN
GLOSSY TE KOOP bij de boekentafel - 50 jaar Open huis (€ 6,50)
- KERSTKAARTENVERKOOP
Vandaag (en ook op 22 dec) 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,
drie tafeltjes waaraan de kaarten gekocht kunnen worden. De kaarten kosten € 5,00
(kinderen € 2,50). Pinnen is mogelijk. Indien u niet in de gelegenheid bent zelf kaarten
te kopen vraag dan een van uw mede-Dominicusgangers dat voor u te doen. Mocht
dat niet lukken dan kunt u ook nog kaarten per post bestellen – kijk daarvoor op de
website www.dominicusamsterdam.nl (of vraag het bij het secretariaat).
- GENETIC CHOIR, NU, 22 en 28 DECEMBER
Tijdens deze dienst hoorde u het Genetic Choir met een voorproef van hun project
(Non)Corpus: God. Voor napraten en reacties vind je de zangers van het Genetic Choir
na de dienst voor het podium.
Op 22 en 28 december zijn de concerten van het Genetic Choir in de Dominicus. Juut
Meijer en Eva Martens zullen tijdens de concerten ook een bijdrage verlenen aan het
(Non)Corpus: God-project dat culmineert in deze concerten. Zij zullen vanuit de
christelijke traditie vertellen hoe je kunt luisteren.
Het Genetic Choir is de Dominicuskerk en haar gemeenschap zeer erkentelijk en
dankbaar voor de getoonde gastvrijheid in de afgelopen maanden en nodigt u uit om
met korting, € 15,- (regulier € 20,=) , een van de uitvoeringen bij te wonen. Na afloop
van de dienst kunt u bij de ingang uw kaart reserveren!
- BETAALGEMAK IN DE DOMINICUS
U kunt óók in de Dominicus pinnen! En zoals u gemerkt heeft, kunt u met Givt op uw
mobiele telefoon bijdragen aan de collectes.Download de Givt-app en het wijst zich
vanzelf – of zie de handleiding (achterin de kerk of op onze website)!

- OPEN HUIS LEKKERNIJEN
Als wij hier op 1ste Kerstdag Open Huis vieren willen we graag, zoals ieder jaar,
schalen met lekkernijen rond laten gaan. Daarvoor doen wij geen inkopen, maar hopen
wij op uw bijdrage in de vorm van koekjes, een cake, een kerststol, chocolade of iets
anders lekkers. Vanwege het 50 jarig bestaan van het Open Huis hopen wij op extra
feestelijke lekkernijen. Volgende week zondag, op Kerstavond of tijdens het Open Huis
kunt u met uw bijdrage terecht in de sacristie. Alvast bedankt!
- Ingrid en Petra, coördinatoren Verzorging
- DOMINICUS DUURZAAM
Een kwartier na de dienst komt de Werkgroep Dominicus Duurzaam bijeen in de
pastorie. Belangstellenden zijn welkom.
- ACTIE SOLIDARITEITSFONDS
‘Samen delen voor de feestdagen’- met deze actie wil het Solidariteitsfonds er voor
zorgen dat de feestdagen ook feestelijk zijn voor Dominicusgangers die een financieel
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. We hopen dat Dominicusgangers die
kunnen geven dat ruimhartig zullen doen. Uw bijdrage kunt u kwijt in de bus bij de
stand van het Solidariteitsfonds achter in de kerk. Daar zijn ook leden van het
Solidariteitsfonds aanwezig voor eventueel nadere informatie. U kunt bij de stand ook
een formulier invullen waarop u kunt aangeven of u wilt geven of dat u graag een
bijdrage wilt ontvangen.

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 ons op Kerstmis voor
te bereiden. Heb je zin om met ons mee te gaan? Tot zo!
De kindernevendienstgroep.
CRÈCHE
Er is vandaag crèche en op 29/12. Wil je helpen? Of meer formatie?
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)
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

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

