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 16 feb. en 1, 15 en 29 mrt. Wil je helpen? Of meer
informatie? Mail Rieke Hart.

Dominicus
+Amsterdam+

zondag 9 feb 2020

W I J S H E I D: G E E S T V A N D E L E V E N D E
Serie Spreuken - Uit het leven gegrepen

ORDE VAN DIENST
1. - ‘Wees hier aanwezig’(Groen 12)
2 - Welkom door Colet van der Ven
3. - ‘Een schoot van ontferming’ (Groen 67)
4 - Lezing Spreuken 8
5. - ‘Een lied om wijsheid’ (zoz)
6. - Overweging door Gerard Swüste
--------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 | NL12 TRIO 0788 8224 46
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl

7. - ‘Eerste stem’ (Blauw 31)
8. - Mededelingen en collecte
9. - Tafelgebed ‘Gij, gij peilt mijn hart’ (Groen74)
10. - Delen brood en wijn
11. - ‘Jij, onze God’ (Blauw 44)
12. - Voorbeden en zegen
13. - ‘Herschep ons hart’ (Blauw 50)

---------

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 02/02/2020: € 1496,24 (incl € 244,50 via Givt)
AGENDA
- Zondag 16 feb: Hoe God met Wijsheid hemel en aarde schiep. Overweging door Eva
Martens. Een speels en ontroerend stukje theologie. Het heeft in de loop van eeuwen
heel wat discussie opgeroepen. Maar het sluit helemaal aan bij Genesis 1:27: ‘En
God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep hij hen; mannelijk
en vrouwelijk schiep hij hen.
- Zondag 23 feb: Het loflied op Vrouwe Wijsheid. Overweging door Judith van der Wel.
Dit is de bekendste passage uit het boek Spreuken. Ook hier: Wijsheid is puur
praktisch. Het gaat om wijs handelen. Dan ontstaat er een soort hemel op aarde
waar alles in balans is. Dit is een wijsheid die gelukkig maakt.
---------

MEDEDELINGEN
- EXTRA COLLECTE
Bank: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling. Meer informatie via de
website: www.bootvluchteling.nl
- BIJ DE BOEKENTAFE: ‘UIT HET LEVEN GEGREPEN’
Gerard Swüste: ‘Uit het leven gegrepen. Salomo’s Spreuken, Prediker en Hooglied
vertaald en toegelicht’. Skandalon, geb., 271 pp, € 29,95
- 11 FEBRUARI: BIJBELLEZEN LUCAS - EEN REISVERHAAL
Open voor iedereen, ook als u maar 1 keer wilt komen!
We lezen vandaag Lucas 16: 19 – 19: 27, Inleiding: Gerhard Scholte, thema: De komst
van het koninkrijk van God. Grote zaal, 19.30-21.30, info: Anne-Marie Hauer of zie onze
website.
- 13 FEBRUARI: STILTEWANDELING
Deze donderdag wordt de maandelijkse stiltewandeling georganiseerd. Deze wandeling
vindt plaats in het Westerpark in Amsterdam. Gezamenlijke start 11 uur op de hoek van
het het Limburg van Stirumplein, in cafe De Gruyter. Het plein is goed te bereiken met
tram 5. De afstand is 9 a 10 km, inkorten is mogelijk. Opgave bij Liesbeth Kooyman
(e.a.kooyman@hetnet.nl) of zie onze website.
- 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 vroegchristelijke kerken en kathedralen. Ze
ontdekte dat de dubbelstaartige meermin een overblijfsel is van de godinnenculturen uit
lang vervlogen tijden, en komt erover vertellen. Iedereen is van harte welkom! Grote
zaal, 14.00 tot 16.00 uur, bijdrage € 5,Opgeven bij Gre de Groot of zie onze website voor meer informatie.

- 16 & 23 FEBRUARI: SOLIDARITEITSFONDSACTIE ‘LEZEN MAAKT WIJZER’
In het kader van de Boekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 7 t/m 15 maart 2020 ,
is er de solidariteitsactie “Lezen maakt wijzer”. Met de actie wil het Solidariteitsfonds
Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet
vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van de
bibliotheek kunnen betalen. Bovendien biedt het Boekenweekgeschenk de mogelijkheid
om op zondag 15 maart een dag gratis met de trein te reizen. Samen met deze
aanvraag kan ook een aanvraag worden gedaan voor de reiskosten die men maakt om
naar de Dominicus te komen. Het Solidariteitsfonds hoopt dat Dominicusgangers die
kunnen geven dat ook ruimhartig zullen doen. Het formulier waarop u kunt aangeven of
u wilt geven of ontvangen wordt u volgende week uitgereikt.
- 23 FEBRUARI: KLIMAATLUNCH
We komen voor de vierde keer bij elkaar om een vegetarische lunch te nuttigen, 13 uur
in de Grote zaal. Andre Burghardt gaat ons iets vertellen over zijn ervaring met zijn
studie op het gebied van de klimaatwetenschappen. En natuurlijk krijgt ieder die dat wil
de gelegenheid iets te zeggen over wat hij/zij kwijt wil wat de klimaatcrisis betreft. Verder
zijn natuurlijk suggesties om te lezen, ergens naar toe te gaan of te doen welkom.
Opgave bij: Margriet Goddijn of Kees Sluis
- 1 MAART: GEMEENTEMIDDAG: ‘THE SOUND OF MUSIC’
Blijft u zondag 1 maart na de viering wat langer in de kerk voor een gemeentemiddag?
Thema is de rol van muziek in onze vieringen. De beleidsraad nodigt u voor deze
interactieve middag uit en is blij met de medewerking van Juut Meijer, Marcel Elsenaar,
Arjan van Baest en Evert van Merode. Voor de deelnemers is er een lunch om 12.30 uur
en later dan 15 uur wordt het niet. Deelname is gratis en opgave vooraf hoeft niet.
Informatie bij Mirjam Nieboer.
- BERICHT VAN DE BEHEERCOMMISSIE: VASTE BIJDRAGE
De Beheercommissie vraagt uw bijzondere aandacht voor de vaste bijdragen. Sinds
onze laatste actie zijn die met E 8.000,- per jaar gedaald, terwijl de vaste kosten verder
zijn gestegen. Voor dit jaar voorzien wij dan ook een verlies van E 10.000,-. De actie
2020, die vorige week is gestart heeft al enige reacties opgeleverd, maar we zijn er nog
niet. U treft de folder “Dominicus zoekt supporters” aan op de tafels achter in de kerk.
Voor uw bijdrage kunt u nu ook gebruik maken van ons nieuwe rekeningnummer bij de
Triodosbank: NL 12 TRIO 0788 8224 46

CONTACTGEGEVENS VIA HET SECRETARIAAT

