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VREDE   ALS   GERECHTIGHEID 

Serie Sjaloom – een scherpe koers 

ORDE VAN DIENST 
 
1. ‘Overal zijt gij’ (Groen 28) 

2. Welkom door Henk Hillenaar 

3. ‘Blijf niet staren’ (231) 

4. Lezing Gen 14: 17-21 

5. ‘Niksers leeghoofden’ (172) 

6. Overweging door Janneke Stegeman 

7. ‘Als een boom’ (Blauw 2) 

10. Intermezzo, mededelingen en collecte 

11. Tafelgebed, gevolgd door ‘Als een feest’ (solo) 

12. Delen van brood en wijn 

13. ‘Als een feest’ (zoz) 

14. Voorbeden en zegen 

15. ‘Mijn licht, mijn vrijheid’ (Blauw 48) 
 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest; piano/orgel: Thom Jansen en Henri Heuvelmans 

- - - - - - - - - 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige zondag: € 725,25 
De opbrengst van de extra collecte tbv de stichting Revief: € 858,91 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
- Volgende zondag 30 sept.: 12-jarigendienst. Overweging door Michaël van der Meer. In deze dienst markeren en vieren we 

de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het 
kader van de vredesweek en vrede in de wereld. 

 

- Zondag 7 okt.: Judith. Overweging door Juut Meijer. 
- - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEDEDELINGEN 
 
 
 
 

- EXCURSIE NAAR DE FRUITTUIN VAN WEST 
Op 30 sept. gaan we op bezoek bij Wil en Lisan Sturkenboom, initiatiefnemers en eigenaar van de Fruittuin van West. Hier 
hebben zij op een oppervlakte van 6 ha een handzame combinatie van fruitteelt en dierhouderij, met veel aandacht voor de 
kringloop tussen plant, mens & dier. Zij laten zien – o.a. met theater - hoe je stad en (boeren)land met elkaar verbindt. De 
boerderij van Wil en Lisan maakt deel uit van de Tuinen van West, een combinatie van oude en nieuwe landschappen, van 
(stads)landbouw en gezonde producten, horeca, natuur en sport/recreatie.  
Zondag 30 september 2018. Vertrek vanuit de Dominicuskerk rond 13.00 uur. Met fiets, auto of openbaar vervoer. Opgave op 
lijst achterin de kerk of via: sluiskimm@planet.nl of braakman@wilbrord-nature.nl. Adres Fruittuin: Tom Schreursweg 48. 
 

- MEDEDELINGEN UIT DE WERKGROEP PASTORAAT 
U kunt zich nog opgeven voor de volgende activiteiten:  

-De film 'Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring' op donderdag 11 oktober, opmaat voor de ouderendag.  
-De groep 'begeerte, geweld en religie die op woensdag 3 oktober begint. Hoe om te gaan met geweld?  
-Bijbellezen begint weer op 2 oktober. Dit keer met als onderwerp de brief aan de Galaten. Per keer kunt u hierbij 

aansluiten.  
-Op 30 september is er direct na de viering een kennismakingsbijeenkomst. 

Meer informatie is te lezen op de flyers op de pilaar bij de ingang of op de website. 
Opgeven bij Olga Wagenaar - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl 

-Voor mensen in of rond het Gooi- zie de website om meer informatie te lezen over de geplande regionale bijeenkomst op 
1 oktober a.s. 
 

- INZAMELINGACTIE VOOR VOEDSELBANK CENTRUM – OUD-WEST 
De Voedselbank in Amsterdam-Centrum en Oud-West heeft weer een beroep gedaan op de Dominicusgemeente. De 
Werkgroep Diaconaat organiseert daarom op zondag 30 september een inzameling in de kerk om de voedselpakketten aan te 
vullen. Alle houdbaar voedsel is welkom (maar bij voorkeur geen voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is). 
Bijvoorbeeld: peulvruchten/groenten/saus/soep in blikken of potten, vlees- en visconserven, houdbaar broodbeleg, koffie, 
thee, suiker, crackers/muesli, gedroogde vruchten, koekjes/chocola. De Werkgroep Diaconaat zorgt ervoor dat het 
ingezamelde voedsel bij de Voedselbank wordt afgeleverd. 
U kunt uw gaven kwijt vóór de aanvang van de dienst, bij binnenkomst van de kerk. 
 

- LEEFTIJD EN LICHAAM - UP! TALKSHOW bij de NIEUWE LIEFDE 
 

Hoe ga je om met onvervuld lichamelijk verlangen als je ouder bent? Op maandag 24 september praten we erover in de 
volgende UP! talkshow voor ouderen. Met o.a.arts en seksuoloog Woet Gianotten en cabaretier George Groot. Muziek: 
Hansje Ravesteijn van de Vice Senior 
Kijk op de site van De Nieuwe Liefde voor kaarten: denieuweliefde.com 
 

- EEN OPEN ARCHIEF 
Een nieuw preekseizoen is weer begonnen. Wist u, dat alle preken bewaard worden in het archief van de 
Dominicusgemeente? Niet alleen de overwegingen: vele, vele andere stukken die het reilen en zeilen van deze gemeente 
hebben geboekstaafd. Op zondag 30 september vanaf 12.30 kunt u een kijkje nemen in het archief op de 2e verdieping van 
de pastorie. De werkgroep archivering is aanwezig om tekst en uitleg te geven en uw eventuele vragen over zaken in het 
archief te beantwoorden. U bent allen van harte uitgenodigd! 

 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 

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  

 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 geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak 
(mobiel 06-45503644) 

ADRESSENBESTAND Voor deelname aan een gemeentebreed 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 Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een 
oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest ; piano/orgel: Thom Jansen 
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