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+Amsterdam+

zondag 5 augustus 2018

DINGEN DIE VOORBIJGAAN…
Serie Zomerdiensten
ORDE VAN DIENST
1. ‘Tijd van leven’ (199, nb versie Heuvelmans)
2. Welkom
3. ‘Een levensliedje’ (156)
4. Inleiding op de lezing door Juut Meijer
5. lezing uit ‘’Leven en Lot’’ van Vasili Grossman
6. ‘Staan in licht’ (246)
7. Vervolg inleiding op de lezing door Juut Meijer
8. lezing uit ‘’Vrouwen zonder mannen’’ van Shahrnush Parsipur
9. ‘The times they are a-changin’ (Bob Dylan), gezongen door Gerard Swüste
10. Intermezzo, mededelingen en collecte
11. Tafelgebed rond ‘Zeven maal’ (145)
12. Delen van Brood en Wijn
13. ‘Vandaag doet de hand’ (175)
10. Voorbeden en zegen
11. ‘Als God ons thuisbrengt’ (101)

Lezingen uit: Vasili Grossman, ‘Leven en lot’ (1960) en Shahrmush Parsipur, ‘Vrouwen zonder mannen’ (1978)
Het zomerkoor staat vandaag onder leiding van Evert van Merode; piano/orgel: Thom Jansen

--------Teksten van de overwegingen van vorige zondagen zijn verkrijgbaar tegenover de boekentafel (25cts).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige week zondag: € 800,65
---------

AGENDA
-Zondag 12 augustus: André Wesche – Een drievoudige relatie
Over de relatie met God, met anderen en met onszelf: als we onze medemensen afwijzen, dan wijzen we ook God en
daarmee onszelf af. En wie zichzelf niet liefheeft, kan ook God, die hem zijn leven schenkt, niet liefhebben.
-Zondag 19 augustus: Geeske Hovingh – God met vakantie
De mens neemt in toenemende mate vakantie van God. Is dat reden tot somberte? Niet voor Alain de Botton. Deze filosoof
houdt in zijn boek 'Religie voor Atheïsten' een vurig betoog voor herwaardering van religieuze waarden in een seculiere
wereld. Wat die herwaardering inhoudt, en of we de zomer daarmee uitzingen, hoort u in deze zomerdienst.

---------

MEDEDELINGEN
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL
-Dominicus Liedbundel. Prijs: 45
-ZOMEROPENSTELLING MET CONCERT
In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag open voor publiek. Er zijn van regelmatig
(lunch)concerten of activiteiten. Vandaag is er om 14.00 uur een concert met de titel "Che fai tu, lontan da me?" (Wat doe jij,
zo ver van mij?). U kunt luisteren naar liederen en duetten van Kapsberger en tijdgenoten, uitgevoerd door Barbara Wessel en
Vera Ramer, sopranen en Teun Lingeman, theorbe. Het concert wordt in de loop van de middag herhaald. U bent van harte
welkom!
-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN
Vandaag zijn na de dienst bij het hoofdaltaar collectebonnen en formulieren voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal
aftrekbare bijdragen aan de collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van € 3,- per stuk zijn er ook bonnen van € 5,verkrijgbaar; ze zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v.
Dominicusgemeente o.v.v. ‘collectebonnen’, waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet daarbij niet uw adres te
vermelden.
-’s ZOMERS VERPOZEN – OOK IN AUGUSTUS
Op donderdagmorgen staat, ook in de maand augustus, de koffie klaar om 11 uur in de keuken van de pastorie. Even
aanbellen bij Spuistraat 12 en gezellig aanschuiven. Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie. Gewoon om in de
zomer samen te verpozen: bij te praten, elkaar te ontmoeten. Als er nieuwe mensen zijn, beginnen we met een korte
voorstelronde. Daarna zijn er meestal gesprekken in kleine groepjes en zo leer je elkaar beter kennen. Voor de koffie en thee
wordt gezorgd door Astrid en Juut. Kom langs, iedereen is van harte welkom!
-VAKANTIE PASTORES
Wegens vakantie is Eva Martens afwezig van 6 augustus tot en met 28 augustus.
-ZING MEE IN HET ZOMERKOOR
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst vanaf 10 uur. Goede zangers die
vertrouwd zijn met het repertoire zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of
elke week. De muziekmappen liggen klaar!

---------

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of
een afspraak op tel.nr. 020 - 6226171, of via e-mail:
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: Mies Bouwmeester, tel. 0299 - 423774.

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is in augustus geopend donderdag en vrijdag vanaf 14.00 en
zaterdag vanaf 11.00

ADRESSENBESTAND

Voor deelname aan een algemeen adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief
kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

SOLIDARITEITSFONDS Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente.
Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
VERVOER

Indien iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, probeert de Werkgroep Rijders
een oplossing te vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06 51287558
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