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. Ga je mee? ? Tot zo !
De kindernevendienstgroep
CRÈCHE
Er is crèche op 2 en 16 feb. Wil je helpen? Of meer informatie? Mail
Rieke Hart: riekehart@gmail.com.
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GOD DE BEVRIJDER
Serie God anno 2.0
ORDE VAN DIENST
1. - ‘Dit huis’ (Blauw 55)
2 - Welkom door Geeske Hovingh
3. - ‘Psalm 80’ (zoz)
4. - Lezing Lukas 11: 1-10
5. - piano
6. - Lezing fragmenten Garaudy Hebben wij God nodig? (1993)

---------

7. - ‘Vriend’ (zoz)
8. - Overweging door Germain Creyghton
9. - ‘Voor kleine mensen’ (Groen 25)
10. - Mededelingen en collecte
11. - Tafelgebed ‘Moge ons verschijnen’ (zoz)
12. - Delen brood en wijn

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

13. - ‘Zoek zijn aangezicht waar liefde is’ (zoz)
14. - Voorbeden en gezongen zegen ‘Jij, levende’
15. - ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’ (Groen 70)
--------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 19/1/2020: € 1040,32 (incl € 262,- via Givt)
Extra collecte tbv Tent of Nations: € 1419,55 (incl € 112,- via Givt)

AGENDA
- Zondag 2 feb: God persoonlijk. Overweging door Claartje Kruijff
God kan op heel verschillende manieren betekenis hebben, voor ieder
weer anders maar die God is niet zomaar los te verkrijgen. Hij openbaart
zich in verbond met al die zoekende, twijfelende, protesterende en
getuigende zielen die voor ons kwamen.

Grote zaal, 19.30-21.30, info: Anne-Marie Hauer, zie onze website.
- Zondag 9 feb: Wijsheid als de geest van de Levende. Overweging door
Gerard Swüste.
De eerste van drie zondagen over het boek Spreuken. Vrouwe Wijsheid
doet haar oproep aan alle mensen. Gebruik je gezond verstand, doe geen
domme en dwaze dingen. Het is geen oproep tot een vroom leven, veel
bidden of veel in de Schrift lezen. Vrouwe Wijsheid roept op tot een bewust
leven.

- 2 FEBRUARI: REANIMATIE EN AED-TRAINING.
Hoe meer personen er zijn die binnen of buiten de Dominicus bij hartfalen
kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen, hoe groter de
overlevingskans. Wilt u leren of herhalen hoe u bij een hartstilstand moet
handelen? - volg dan op 2 februari de training reanimatie en bedienen AED.
Aanvang 12.30 in de grote zaal, aanmelden bij Jos Valke.

---------

MEDEDELINGEN
- STRAKS DOMINICUS DUURZAAM
Een kwartier na het einde van de dienst komt de Werkgroep Dominicus
Duurzaam bijeen. Op de agenda staat onder andere de verduurzaming van
het koffie schenken. Belangstellenden zijn welkom. Meer informatie bij Tom
Kroon.
- STRAKS INFORMATIEBIJEENKOMST VROUWENWEEKEND
Zin in een heerlijk weekend aan zee met inspirerende workshops, een
kledingruilbeurs, lekker uitwaaien en samen zingen, eten en lachen? Het
Dominicusvrouwenweekend voor en door vrouwen op 7 en 8 maart 2020 komt
er weer aan! Voor de 13e keer wordt dit gehouden in het Zeehuis in Bergen
aan Zee. Het thema in het jaar 2020 is ‘Zintuigen aan Zee’, dus wil ook jij
voelen, proeven, ruiken en veel moois horen, ga met ons mee! Vandaag vindt
na de dienst een kennismaking- en informatiebijeenkomst plaats in de grote
zaal van de pastorie. Laatste oproep! - Je kunt je nog aanmelden tijdens deze
bijeenkomst of via dominicusvw@gmail.com.
- 27 JAN BEZINNINGSMIDDAG ’DE DODEN PRIJZEN GOD NIET’
Van Kees Kok verscheen de bundel Paradijs gezocht, ‘Joodse’ poëzie van
voor en na de Shoah, door Kees Kok vertaald en verzameld. Morgen
begeleidt hij een bezinningsmiddag rond dit boek.
Grote Zaal,13.00-16.00, bijdrage eur 10,-. Aanmelden bij
leerhuiskok@gmail.com. Zie onze website voor meer informatie.
- 28 JANUARI: BIJBELLEZEN: LUCAS - EEN REISVERHAAL
We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe Lucas het leven van Jezus voor het
voetlicht brengt en hoe wij daar zelf tegen aan kijken. De avonden zijn open
voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen.
Als je komt, lees dan thuis alvast het gedeelte uit Lucas van deze avond:
Lucas 13: 31 – 16: 18: ‘Een profeet sterft in Jeruzalem’; gelijkenissen o.a. de
vader met twee zonen en de onrechtvaardige rentmeester. Begeleiding: Juut
Meijer, Anne-Marie Hauer en Betsie Wessendorp..

- 14 FEBRUARI: LEZING ‘VROUW AAN DE HEMELPOORT’
Ooit van de dubbelstaartige meermin gehoord? Selma Sevenhuijsen trof ze
aan in Italië, op Etruskische tempels en graven en op vroeg christelijke kerken
en kathedralen. Zelfs in de Sint Pieter in Rome waren zij te vinden. Selma
ging op onderzoek uit en ontdekte dat de dubbelstaartige meermin een
overblijfsel is van de godinnenculturen uit lang vervlogen tijden,
Ze komt erover vertellen door middel van een powerpoint presentatie.
Iedereen is van harte welkom! Grote zaal, 14.00 tot 16.00 uur, bijdrage € 5,Graag opgeven bij Gre de Groot of Zie onze website voor informatie.
- 9-13 MAART RETRAITE CHEVETOGNE
Een groep Dominicusbezoekers gaat van maandag 9 maart tot vrijdag 13
maart a.s. naar Chevetogne om een stilteretraite te houden. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Info bij Mart Vogten of bij Olga Wagenaar.
Informatie over Chevetogne vindt u op www.monasteredechevetogne.com.

- OPROEP ONDERZOEK NAAR BOEDDHABEELDEN
Vanuit mijn nieuwe baan bij de Universiteit Utrecht doe ik samen met
studenten een antropologisch onderzoek naar Boeddhabeelden in de
leefruimtes van Nederlanders. Wat betekenen die beelden voor mensen, hoe
komen ze eraan en wat doen ze ermee? Studenten gaan bij mensen langs om
ze te spreken. Ik wil zelf een apart stuk wijden aan personen die ook een
interesse hebben in de christelijke traditie. Heeft u nu zo'n beeld staan, en
vindt u het leuk om hier wat over te vertellen, zou u mij dan een mailtje willen
sturen? Ik maak dan ook een foto van uw beeld op locatie. Uw verhaal wordt
opgenomen in een publicatie, maar natuurlijk wel anoniem. Het gaat er niet
om hoeveel u ervan weet: alles is eigenlijk interessant, want we weten er in de
wetenschap nog maar weinig over.
Alvast veel dank!, hartelijke groeten, Annewieke Vroom

---CONTACT VIA HET SECRETARIAAT---

