Dominicus
+Amsterdam+

VOOR DE KINDEREN
Vandaag is er geen kindernevendienst en geen créche.
De créche is er op 5 en 19 jan, 2 en 16 feb, 1, 15 en 29 mrt,12 en 26
apr, 10 en 24 mei, 7, 14, 21 en 28 juni. Tot in het nieuwe jaar!
De kindernevendienstgroep & de créche.

---------

zondag 29 dec 2019

WIE LUISTERT GAAT ZIEN
Oudjaar

ORDE VAN DIENST
1 - ‘Vanwaar zijt gij gekomen’ (116)
2 - Welkom door Juut Meijer
3 - ‘Hoe is uw Naam’, psalm 103 (23)
4 - Lezing uit Lucas 2:21-40
5 – ‘Ander, ouder’ (Groen 14)
6 – Overweging door André Wesche

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,
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.
NIEUWSBRIEF
U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
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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7 – ‘Staan in licht, een dubbellied’ (246)
8 – Mededelingen en collecte
9 – Tafelgebed ‘Gezegend de onzienlijke’ (221)
10 - Delen brood en wijn
11 – ‘Onze Vader verborgen’ (Blauw 49)
12 - Voorbeden en zegen
13 - ‘Gods vrede zal stromen’ (zoz)
---------

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

---------

AGENDA
- Zondag 5 jan: Driekoningen. Overweging door Agnes Grond
- Zondag 12 jan: God – Alles of niets. Overweging door Juut Meijer
Als God al schept, schept hij vooral onrust, lijkt het wel. Tussen culturen,
tussen volken en ook nog in ons eigen hart. Zijn we zonder God niet beter
af, vraag je je soms af? Of zijn er toch goede redenen voor God plaats in te
blijven ruimen?
--------- ‘Gods vrede zal stromen’ (t. J. van Opbergen, m. ‘Komt allen tezamen’)
Gods vrede zal stromen over heel de aarde,
zijn koninkrijk komen: gerechtigheid.
Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen,
Hij wekt in ons de vrede,
Hij wekt in ons de vrede,
Hij wekt in ons de vrede – alle goeds.
Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven,
wij doen van ons horen in woord en daad:
kleine gebaren, maar niet te bedaren.
Wij zijn in staat tot vrede,
wij zijn in staat tot vrede,
wij zijn in staat tot vrede – alle goeds.
Gezegende dagen, Nieuwjaar van verlangen,
van zoeken en wagen in deze tijd.
God brengt ons verder, Hij is de onze herder.
Zo gaan wij richting vrede,
zo gaan wij richting vrede,
zo gaan wij richting vrede – alle goeds.

--------

MEDEDELINGEN
- LAATSTE KANS AANMELDING PROJECTEN EXTRA COLLECTE
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 via mail secretariaat@dominicusamsterdam.nl)
Aanvragen dienen vóór 1 januari te zijn toegestuurd.
9 JANUARI: KOFFIETIJD
De eerste in het nieuwe jaar - voor iedereen die zin heeft in gezelligheid, in
koffie met iets erbij, in een goed gesprek, de koffie en thee staan klaar –
vanaf 11.00, in de Pastorie.

14 JANUARI: BIJBELLEZEN: LUCAS - EEN REISVERHAAL
Open voor iedereen – ook als u maar een enkele keer wilt meelezen.
Grote zaal, 19.30-21.30, informatie: A. M. Hauer (of zie website bij ‘Agenda’).
GLOSSY 50 JAAR OPEN HUIS - TE KOOP bij de boekentafel - (€ 6,50)

