VOOR DE KINDEREN
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week 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
CRÈCHE
Er is vandaag crèche en op 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. Wil je helpen? Of meer
formatie? Mail Rieke Hart (via het secretariaat)

Dominicus
+Amsterdam+

Epifanie, zondag 5 jan 2020

LICHT DAT VERLANGEN WEKT
Driekoningen
ORDE VAN DIENST
1. - ‘Wij komen tezamen’ (zoz)
2 - Welkom door Colet van der Ven
3. - ‘Voor kleine mensen’(Groen 25)
4. - Lezing Numeri 24:15-19

---------

5. - muziek
6. – Lezing Matteus 2:1-12
7. - ‘Volk dat in duisternis gaat’ (zoz)
8. - Overweging door Agnes Grond
9. - ‘Soms breekt uw licht’ (213)
10. - mededelingen en collecte
11. - Tafelgebed met ‘Die naar menselijk gewoonte’ (202)

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
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

12. - Delen van brood en wijn
13. - ‘Eer zij God in onze dagen’ (zoz)
14. - Voorbeden en zegen
15. - ‘Licht dat ons aanstoot (Groen 3)
--------Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
Collecte voor het eigen huis zondag 22/12: €1477,36 (incl € 256,- via Givt)
Kerstcollectes 24/12: € 7113,01 (incl 612,50 via Givt)
Collecte voor het eigen huis zondag 29/12: €1138,52 (incl € 162,50 - via Givt).
--------AGENDA
- 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?
- Zondag 19 jan: Dansen met God. Overweging door Arjan Broers
Over God de Drie-ene. ‘Kun je leven zonder God? De vraag is ridicuul als je gaat zien
dat God het leven zelf is’.

---------

- ´Wij komen tezamen´
Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Betlehem:
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren.
Venite adoremus, Venite adoremus,
Venite adoremus, Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Venite…
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Venite…

MEDEDELINGEN
- NIEUWSBRIEF
U kunt zich nu ook zelf via de website abonneren op de nieuwsbrief – via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ (of kijkt u op de pagina ‘Contact’)
- 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 ( via het secretariaat) of zie
de website bij ‘Agenda’.

- ‘Eer zij God’

- 14 JANUARI: STUDIEAVOND KLIMAATPLATFORM

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

Studie-avond over de vraag: de klimaatcrisis, hoe heeft het zo ver kunnen
komen? Op deze avond maakt Tom Kroon (wijsgerig en historisch pedagoog)
een analyse van de oorzaken die ertoe hebben geleid dat we in de huidige
situatie zijn terechtgekomen. Door in het verleden te kijken komt hij terecht bij
wetenschappelijke ontdekkingen en hun technologische toepassingen, een
fundamentele verandering in onze moraal en nieuwe economische inzichten.
Wat is de aard van de westerse mens en wat is de bijdrage die o.a. het
protestantisme heeft geleverd aan onze huidige wijze van leven? Dit mogelijk
ontluisterende verhaal over ons mensen in West-Europa is nodig om greep te
krijgen op het waarom van onze crisis. Aan het eind van de avond houden we
tijd vrij om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden tot
verandering.
19.30 uur, Spuistraat 12A (bijdrage €5,--) Graag opgeven bij Margriet Goddijn
of Kees Sluis (contact via het secretariaat).

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is. Gloria…
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis. Gloria…
--------

