Dominicus
+Amsterdam+

zondag 16 feb 2020

HET LOFLIED OP VROUWE WIJSHEID
Serie Spreuken - Uit het leven gegrepen
ORDE VAN DIENST
1. - ‘Onze hulp’ – gebed – ‘Onze hulp’ (zoz)
2 - Welkom door Annigje Bos
3. - ‘Raak met je hand ons hart’ (Blauw 14)
4 - Lezing Spreuken 31: 10-31
5. - ‘Over de wijsheid’ (Blauw 28)
6. - Overweging door Eva Martens
7. - ‘Gezegend zijt Gij’ (Paars 542)
8. - Mededelingen en collecte
9. - Tafelgebed ‘Gezegend de onzienlijke’ (221)
10. - Delen brood en wijn
11. - ‘Goed is dat je niet doet wat slecht is - Psalm 1, vrij’ (zoz)
12. - Voorbeden en zegen
13. - ‘Honderd bloemen’ (165)
--------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 09/02/2020: € 1023,93 (incl € 497,- via Givt)
Extra collecte tbv St. Bootvluchtelingen: € 1995,81 (incl € 417,50 via Givt)
AGENDA
- Zondag 23 feb: Hoe God met Wijsheid hemel en aarde schiep. Overweging door Judith
van der Wel. 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.
- Woensdag 26 feb, 19.30 u.: Aswoensdag. Voorganger: Marcel Elsenaar
- Zondag 1 maart: Hoor je mij? Overweging door Colet van der Ven
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-------MEDEDELINGEN
- BIJ DE BOEKENTAFEL
Uit het leven gegrepen, Gerard Swüste, € 29,95 | Vele kamers, Jacobine Geel, € 4,95
Hanesteen, Michael Elias, € 22,50
- 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 twee weken 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
- GEMEENTEAGENDA (zie ‘Agenda’ op onze website):
- 23 feb: Klimaatlunch, 13.00u
- 25 feb: Bijbellezen: Lucas 19: 28 – 22: 6, 19.30u
- 29 feb: Labyrint, 11.00 u
- 1 maart: Gemeentemiddag over Muziek, 12.30 u

--------PASTORAAT

SECRETARIAAT
NIEUWSBRIEF
SOLIDARITEIT
VERVOER

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
Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van
9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)
U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
Voor vervoer naar de kerk : de Werkgroep Rijders! U kunt contact
opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558
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