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zondag 15 maart 2020

DE VELE STEMMEN DIE ROEPEN
‘H O O R J E M I J ?’

ORDE VAN DIENST

1. - ‘Al wat wij verlangen’ (Blauw 56)
2. - Welkom door Annigje Bos
3. - ‘Hoor, maar ik kan niet horen’ (Groen 63)
4. - Lezing: 1 Koningen 19:1-13
5. - ‘De Profundis’ (t. I. Gerhardt, m. A. v. Baest)
6. - Overweging door Janneke Stegeman
7. - ‘Die zal leven’ (171)
8. - Tafelgebed ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’ (Groen 64)
9. - Delen van brood en wijn, ondertussen zingend ‘Als alles duister is’ (Taizé)
10. - Voorbeden en zegen
11. - ‘Voor kleine mensen’ (Groen 25)
--------Het koor staat onder leiding van Henri Heuvelmans, hij speelt ook piano.
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 8/03/2020: € 909,35 (incl. € 236,- via Givt)

AGENDA
- Zondag 22 maart: LUISTERDIENST 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.
- Zondag 29 maart: LUISTERDIENST Stemmen uit de psychiatrie. Overweging door
Remco Graat.
Wil je horen van mijn worsteling met wanhoop, vertwijfeling, angst en
machteloosheid? Deze zondag luisteren we naar stemmen uit de psychiatrie.
Stemmen die spreken van sporen van de Levende in hun bestaan.

--------

- DINSDAGEN MEDITATIEVE VIERINGEN
Op de dinsdagen komt een kleine groep jongere en ook een paar oudere
Dominicusbezoekers en aanverwanten in een meditatieve viering bijeen 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.

OMDAT DIT EEN LUISTERDIENST IS IS ER GEEN KINDERDIENT OF CRÈCHE

MEDEDELINGEN
-RICHTLIJN CORONA & ZONDAGDIENSTEN 15 & 22 MAART
De overheid heeft een dringend advies gegeven om t/m 31 maart a.s. geen
bijeenkomsten met meer dan 100 mensen te organiseren of te bezoeken i.v.m. het
tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus. Omdat bezoekers van de
Dominicus uit een groot gebied afkomstig zijn en er ook relatief veel mensen uit meer
vatbare groepen naar de diensten komen heeft de Beleidsraad in overleg met het
Liturgisch Team besloten om de komende zondagen, 15 en 22 maart, kerkdiensten te
houden zonder bezoekers. Dat wil zeggen dat u de diensten thuis kunt beluisteren via
onze website maar dat we u dringend vragen deze zondagen niet naar de kerk te
komen. Wij nodigen u van harte uit op deze zondagen via internet aan de dienst deel te
nemen en ons zo met elkaar verbonden te weten. De orde van dienst vindt u tijdig op de
website. – U vindt meer informatie op onze website dominicusamsterdam.nl
Deze maatregel geldt in eerste instantie voor de diensten van 15 en 22 maart – maar
hoogstwaarschijnlijk ook voor die van 29 maart. We hopen dat we hiermee een besluit
nemen dat op uw begrip en medewerking kan rekenen en dat iedereen gezond en wel
blijft.
Laten we samen blijven zingen, samen luisteren en bidden en we verheugen ons erop
elkaar weer te zien,
Jan van der Meulen en Alle van Steenis (voorzitters BR & LT)
- BIJ DE BOEKENTAFEL
Dominicusbundel, € 45,- SPONSORLOOP UITGESTELD
Vanwege de Richtlijn Coronavirus is de sponsorloop uitgesteld – we weten nog niet tot
wanneer maar laten u dat weten!
- AMNESTY-ACTIE ‘HOOR JE MIJ?’
Vanwege de Richtlijn Coronavirus is de actie uitgesteld , wellicht geannuleerd We
houden u op de hoogte!
- 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.

--------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
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