
 

VOOR DE KINDEREN 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om ons op 
Kerstavond voor te bereiden. Heb je zin om met ons mee te gaan? Tot 
zo! 

De kindernevendienstgroep. 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Dominicus               4e Advent, zondag 22 dec 2019 
+Amsterdam+ 
 

M A R T H A   E N   M A R I A 
Meditatieve dienst, Serie Open voor het Onverwachte 

 

ORDE VAN DIENST 

1 - ‘Altijd aanwezige’ (Groen 53) 

2 - Welkom door Marcel Elsenaar, aansteken Adventkaars 

3 - ‘Als alles duister is‘ (zoz) 

4 - Stille meditatie 

5 - Lezing Lucas 10: 38-42 

6 - ‘Nada te turbe’ (zoz) 

7 - Geleide meditatie rond de tekst 

8 - ‘Roep onze namen’ 

9 - Collecte 

10 - Gesproken tafelgebed 

11 - Delen brood en wijn , doorgaand zingen: ‘Eat this bread’ (zoz) 

12 - Voorbeden , ‘Kom, adem ons open’ & zegen 

13 - ‘De wildernis zal bloeien’ (Groen 61) 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

Dirigent Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode 
Collecte voor het eigen huis, zondag 15/12: € 1818,71. (incl. € 218,05 via Givt) 
 
 
 

 



  - - - - - - - - - 
AGENDA 
- 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 
 

- - - - - - - - - 
MEDEDELINGEN 

- 50e OPEN HUIS 

Naar verwachting hebben we voldoende financiële middelen via uw giften ontvangen 
om ook het 50e Open Huis mogelijk te maken. Super! Bedankt daarvoor! 

- KERSTKAARTENVERKOOP 

Vandaag zijn toegangskaarten te koop voor de Kerstdiensten van 24 december om 
19.00 uur en 22.00 uur. Na de dienst, vóór het hoofdaltaar. Pinnen is mogelijk. Ook zijn 
de kaarten nog aan de deur van de pastorie te koop op maandag en dinsdag, 23 & 24 
december, 13.00-17.00 

- GENETIC CHOIR, 22 en 28 DECEMBER 

Op 22 en 28 december zijn de concerten van het Genetic Choir in de Dominicus. Het 
koor is u zeer 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! 

- 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. Kerstavond of tijdens het Open Huis kunt u met uw bijdrage terecht in 
de sacristie. Alvast bedankt!  - Ingrid en Petra, coördinatoren Verzorging 

- OPEN HUIS OPBOUW- EN OPRUIMDAG 

Wij komen nog een aantal helpende handen tekort voor de opbouw- (23 dec 10-15u) 
én vooral de opruimdag (27 dec 10–16u). Helpt u mee met het aanbrengen van de 
kerstverlichting en -versiering voor de Kerstnacht en het Open Huis? Uiteraard moet 
daarna alles weer opgeruimd en schoongemaakt worden op 27 december. Het is elk 
jaar weer dankbaar werk en enorm gezellig! U kunt zich digitaal aanmelden via de 
website of telefonisch bij Arie Voordouw (06-16474176.) 

- 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. Zie de website of neem contact op voor de voorwaarden. 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 en via e-mail: dickmanten@hotmail.com. Aanvragen dienen vóór 
1 januari te zijn toegestuurd. 

 

GLOSSY 50 JAAR OPEN HUIS - TE KOOP bij de boekentafel - (€ 6,50) 
 
 
  


