MEDEDELINGEN
- 14 JANUARI: BIJBELLEZEN: LUCAS - EEN REISVERHAAL

Dominicus
+Amsterdam+

Lucas 11: 3 – 13:30: Waarschuwing en bemoediging; gelijkenissen en
genezingen; op weg naar Jeruzalem. Inleiding: Juut Meijer. Open voor
iedereen – ook als u maar een enkele keer wilt meelezen.
Pastorie 19.30-21.30, informatie: zie de website bij ‘Agenda’.
- 14 JANUARI: STUDIEAVOND – DE KLIMAATCRISIS
Over de vraag ‘hoe heeft het zo ver kunnen komen?’ 19.30 uur, Spuistraat
12A Graag opgeven bij Margriet Goddijn of Kees Sluis - zie de website voor
meer informatie.
-27 JAN BEZINNINGSMIDDAG ’DE DODEN PRIJZEN GOD NIET’
Maandag 27/1, van 13.00-16.00, Grote Zaal. Lezen en bespreken van
‘Joodse’ poëzie voor en na de Shoah, door Kees Kok vertaald en verzameld
in de bundel Paradijs gezocht. Bijdrage eur 10,-. Zie de website voor meer
informatie.
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 crèche op 19 jan, 2 en 16 feb. Wil je helpen? Of meer informatie?
Mail Rieke Hart: riekehart@gmail.com
--------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
PASTORAAT
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zondag 12 jan 2020

G O D: A L L E S O F N I E T S
Serie God anno 2.0
ORDE VAN DIENST
1. - ‘Overal zijt Gij’ (Groen 28)
2 - Welkom door Germain Creyghton
3. - ‘Kom in ons midden, jij Ene’ (zoz)
4. - Lezing Exodus
5. - muziek
6. - Lezing Etty Hillesum
7. - ‘Eigenlijk geloof ik niets’ (zoz)
8. - Overweging door Juut Meijer
9. - ‘Waarom wanneer’ (246)
10. - Mededelingen en collecte
11. – Zegen voor Ineke Vos bij haar tachtigste verjaardag
12. - Tafelgebed ‘Sacrament van hoop’ (zoz)
13. - Delen brood en wijn
14. - ‘Voordat ik bomen zag’ (185)
15. - Voorbeden en zegen
16. - ‘Onze Vader verborgen’ (Blauw 49)
--------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).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
Collecte voor het eigen huis zondag 5/1/2020: €1171,39 (incl 242,83 via Givt)
--------AGENDA
- 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’.
- Zondag 26 jan: God de Bevrijder: Actie en contemplatie. Overweging door Germain
Creyghton. ‘Het heeft geen zin tegen iemand die geboeid is te zeggen: God bevrijdt
je, als ik niets doe om zijn boeien te verbreken.’
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