Dominicus
+Amsterdam+
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 15 en 29 mrt. Wil je helpen? Of meer informatie? Mail het
secretariaat, ovv ‘crèche’: secretariaat@dominicusamsterdam.nl

zondag 8 maart 2020

STEEDS OPNIEUW BEGINNEN
Serie Hoor je mij?

ORDE VAN DIENST
1 - ‘Gegroet, jij, jij’ (t. H. Verbeek, m. C. Fictoor)
2 – Welkom door Colet van der Ven
3 - ‘‘Gij die gezegd hebt dat gij nooit varen laat (Groen 52)
4 - Lezing Markus 9, 20 – 24
5 - Hoor je mij? (zoz)
6 - Lezing ‘Opname van opzij’ en overweging door Marcel Elsenaar, deel I
7 - ‘Al ga ik door het dal’ (zoz)
8 - Lezing ‘Opname van opzij’ en overweging door Marcel Elsenaar, deel II

--------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 8244 46
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9 - ‘Alles ontgrenzende’ (Groen 95)
10 - Collecte
11 - ‘Niemand heeft u ooit gezien’ (Groen 80)
12 - Delen brood en wijn
13 - ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ (Groen 60)
14 - Voorbeden en zegen
15 - ‘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 1/03/2020: € 1316,27 (incl. € 234,- via Givt)
Lezingen: Marnix Niemeijer ‘Opname van opzij - gedichten’.

--------

MEDEDELINGEN

AGENDA

- BIJ DE BOEKENTAFEL
Uit het leven gegrepen, Gerard Swüste, van € 29,95 nu introductieprijs € 25,Vele kamers, Jacobine Geel, € 4,95
Hanesteen, Michael Elias, € 22,50
- DINSDAGEN MEDITATIEVE VIERINGEN
Afgelopen dinsdag is een kleine groep jongere en ook een paar oudere
Dominicusbezoekers en aanverwanten in een meditatieve viering bijeen geweest met
eenvoudige muziek (eigen repertoire, Taizé) en stilte. In de veertigdagentijd elke dinsdag
om 18 uur met nog een half uurtje soep na in de keuken.
- 10 MAART: BIJBELLEZEN LUCAS - EEN REISVERHAAL
Open voor iedereen, ook als u maar 1 keer wilt komen!
We lezen vandaag Lucas 22: 7– 24: 53, thema: Pasen, lijden en sterven en opstanding.
Toch weer op weg: de Emmaüsgangers. Inleiding: Juut Meijer. Grote zaal, 19.30-21.30.
Info: zie onze website.
- 15 MAART: SPONSORLOOP TBV WARCHILD
De opbrengst van de sponsorloop van de kinderen gaat naar stichting WARchild die dit
jaar 25 jaar bestaat. Een sponsorloopformulier is verkrijgbaar bij de medewerkers van de
kindernevendienst na de dienst – naast de boekentafel.

- Zondag 15 maart: De vele stemmen die roepen ‘Hoor je mij?’. Overweging door
Janneke Stegeman.Er zijn veel stemmen die roepen om recht, om een luisterend
oor, om een andere wereld. Je moet wel God zelf zijn om die allemaal te kunnen
horen zonder overspoeld te worden.
- Zondag 22 maart: Storm op het meer – storm in de ziel. Overweging door Henk
Hillenaar. Vlak voor het Joodse paasfeest beleven Jezus’ leerlingen momenten van
duisternis en hevige angst wanneer ze het meer opgaan, het daar begint te stormen
en ze Jezus over het kolkende water zien lopen.

- 15 MAART: AMNESTY-ACTIE ‘HOOR JE MIJ?’
Zoals gebruikelijk is er tijdens de 40-dagentijd een Amnesty-actie gepland. We vragen
met aandacht voor gewetensbezwaarde gevangenen in verschillende landen. Deze
petitie-lijsten zullen worden verzonden naar vertegenwoordigers van de verschillende
regeringen. Voor en na de dienst op 15 maart a.s. kunt u aan onze tafel, achterin de
kerk, de petitielijsten ondertekenen. Graag tot ziens!
Willy Sepers en Annemarie Rip namens de werkgroep Amnesty Int.
- 16 MAART TV DOCUMENTAIRE ‘OP DE TAST’
20:25 uur op NPO2: ‘Op de tast’: een documentaire over Ronald en Marianne
Polderman, Dominicusgangers en leden van het Dominicuskoor. ‘Verdiepend inzicht in
het blind-zijn’. Een aanrader. Zie onze website voor meer informatie.

