
Dominicus       2e Advent, zondag 9 dec 2018 
+Amsterdam+ 
 

M o z e s,   M e t   O n g e b r o k e n   O o g  

Serie Natuurlijk Niet. Hopelijk Wel.  

 
ORDE VAN DIENST 
 
1. ‘Dauwt hemelen’ (refrein - strofe 2 - refrein) (Groen 55) 

2. Welkom door Alle van Steenis 

3. Gebed afgewisseld met ‘Licht breekt door in mensen van toekomst’ 

 
aansteken 2e adventskaars 

4. ‘Breek de duisternis’ (Groen 37) 

5. Lezing Deuteronomium 34 

6. piano 

7. Overweging door Claartje Kruijff 

8. ‘Niet uit man en macht’ (zoz) 

9. Mededelingen en collecte 

10. Tafelgebed ‘Ander, ouder’ (Groen 14) 

11. Brood en wijn 

12. ‘Kom adem ons open’, met voorbeden (zoz)  

13. Zegen 

14. ‘Van grond en vuur’ (Groen 43) 

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

- - - - - - - - - 
 
De tekst van de overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25cts). 
Teksten van de voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25cts). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van vorige zondag: € 973.16 

- - - - - - - - - 
AGENDA 
 
- Zondag 16 december: Derde advent: Maria: de gezongen revolutie (zondag Gaudete). 
Overweging door Henk Hillenaar. Maria bezingt in haar Magnificat haar persoonlijke hoop die wordt tot hoop voor 
het gehele volk, tot revolutionaire hoop. Omdat het kind in haar de vrucht is van Gods Geest, dezelfde die in den 
beginne uit de chaos licht te voorschijn riep - dat kan en zal de Geest ook nu weer bewerkstelligen 
 
- Zondag 23 december: Vierde advent: Simeon laat los. 
Overweging Janneke Stegeman 
 

- - - - - - - - - 
MEDEDELINGEN 
 
-VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
-Niek Schuman: Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen ,€19,95 
 



-TOEGANGSKAARTEN KERSTDIENSTEN 
Vandaag, 16 en 23 december worden toegangskaarten uitgegeven voor de Kerstdiensten van 24 
december om 19.00 uur en 22.30 uur. 
Bij de dienst van 19.00 – voor jong èn oud – gaat Eva Martens voor, bij de dienst van 22.30 gaat 
Germain Creyghton voor (zie de website voor meer informatie). 
 
Wij zullen de verkoop van de kaarten dit jaar bij wijze van proef rechtstreeks, dus zonder 
bestelformulieren, doen. 
Op bovengenoemde data vindt u op het hoofdaltaar vier tafeltjes waaraan de kaarten met gepast 
geld  gekocht kunnen worden. De kaarten kosten € 5,00 (kinderen € 2,50).  
 
Indien u niet in de gelegenheid bent op deze zondag en zelf kaarten te kopen vraag dan een van 
uw mede-Dominicusgangers dat voor u te doen.  
 
Mocht dat ècht niet lukken neemt u dan contact op met de secretaris.  
 
-OPEN HUIS 2018 – VRIJWILLIGERS GEVRAAGD EN FINANCIELE STEUN 
Voor het Open Huis op eerste Kerstdag in de Dominicus zoeken wij vrijwilligers om deze daverende 
feestdag mogelijk te maken. We hebben minstens 150 paar praktische, gastvrije, handige, culinaire, 
creatieve en hulpvaardige handen nodig. Meer informatie vindt u op de site 
www.dominicusamsterdam.nl via -Wij doen- en -Kerst: Open Huis-. Daar vindt u ook het 
inschrijfformulier voor vrijwilligers: meldt u aan en u heeft gegarandeerd een bijzondere kerst.  
Wij rekenen op uw bijdragen! 
Ook financieel: op dit moment is 5650,- ontvangen, we hebben nog ruim 6000,- te gaan! 
Uw bijdrage kunt u overmaken op Open Huis Dominicuskerk, NL37 INGB 0004 8850 50, ovv Open 
Huis 2018, of in de Rode Zuil. 
U kunt voor alle andere informatie bellen met de centrale coördinatoren van Het Open Huis: Danny 
van Ommen en Arie Voordouw. Mail: openhuis@dominicusamsterdam.nl 
 
- SAMEN DELEN VOOR DE FEESTDAGEN 
Vandaag nog voert de werkgroep solidariteit de actie “Samen delen voor de feestdagen.” De 
werkgroep doet een beroep op alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen. U 
helpt daarmee Dominicusgangers die rond de feestdagen een financiële steun in de rug goed kunnen 
gebruiken. 
Leden van de werkgroep zijn voor en na de dienst op deze zondag achter in de kerk aanwezig om 
informatie te geven en vragen te beantwoorden. 
 
-9 DECEMBER BEELDEN EN IMPRESSIES 

…van de Dominicusreis naar Georgië en Armenië. 
Tot je spijt niet mee geweest of gewoon nieuwsgierig naar wat 70 Dominicusgangers hebben 
meegemaakt in mei en september Vandaag is er een presentatie met beelden en verhalen van beide 
reizen. Om 12.30 (tot ca. 14.00) na de dienst in de Grote zaal van de pastorie. Iedereen is welkom! 
Janrense Boonstra en Anne-Marie Hauer nemen je mee op reis. 
 
-9 DECEMBER KERSTGROETEN-ACTIE VAN DE WERKGROEP AMNESTY INT. 
In het kader van “De Dag van de Rechten van de Mens” op 10 dec., organiseren wij vandaag weer 
evenals voorgaande jaren een Kerstgroeten-actie. 
Bij de Amnesty-tafel (achterin de kerk) zullen dit jaar kaarten liggen voor vrouwelijke mensenrechten-
activisten van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen en kritiek uiten op 
hun regering. Want vrouwen die hun nek durven uit te steken krijgen nog vaker dan mannen te maken 
met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting. Sommigen van hen kregen ook reeds 
een gevangenisstraf. Enkele namen: 
-Atena (Iran) leverde kritiek op executies (Facebook,Twitter), deelde flyers uit en liep mee in een 
vreedzaam protest tegen de executie van een jonge vrouw. Ze werd tot 7 jaar cel veroordeeld voor het 
‘samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid’. 
-Nonhle (Zuid-Afrika): zij verzet zich al tien jaar lang tegen de mijnbouw in haar woongebied. Maar dit 
verzet is gevaarlijk, want ze wordt bedreigd en wordt niet beschermd door de overheid. Een aanslag 
op haar leven heeft ze ternauwernood overleefd. 
-Geraldine (Venezuela) zeet een jongerennetwerk op en is ze actief in een stichting die arme jongeren 
betere kansen probeert te geven Ze is in febr. 2018 gevangen gezet op verdenking van het werven 
van jongeren voor anti-overheidsgroeperingen en is nu voorwaardelijk vrij, maar kan elk moment weer 
worden opgepakt 
 



De kerstgroeten-kaarten zijn al voorzien van de naam van de betrokken vrouwelijke activisten en een 
wens/groet in hun eigen taal. Er is ruimte voor een korte, persoonlijke groet/wens.  
Ook de kinderen doen mee. Zij zullen tijdens de kindernevendienst tekeningen op 
correspondentiekaarten maken. 
 
De kaarten (à 20 ct.) kunnen worden gekocht bij de Amnesty-tafel. 
Willy Sepers, Dieneke van den Berg en Annemarie Rip 
 
-11 DECEMBER: ADVENT LABYRINT 
Op dinsdagavond 11 december ligt het labyrint weer in de Dominicuskerk. In deze Adventstijd staan 
de diensten van de Dominicus in het teken van hoop. Dit zal ook het thema zijn van deze avond. In 
deze donkere wintertijd, soms ook donkere tijd in het eigen leven of in de wereld willen we op zoek 
naar wat ons hoop en richting geeft. 
We beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur ben je welkom en staat de koffie en thee klaar. Bijdrage: 
vrijwillig. Voor informatie: Marianne Keisers. Je kan je aanmelden bij: labyrint-dominicus@kpnmail.nl 
 

VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 
 
Wij werken straks samen met de Amnestygroep om kerstkaarten te maken voor vrouwen over de hele 
wereld die verlangen naar een betere wereld en daarvoor opkomen en het daarom moeilijk hebben.Zij 
worden tegengewerkt, vervolgd en opgesloten, maar geven het niet op. Zullen we hen een mooie 
kerstkaart sturen?  

De kindernevendienstgroep. 
 
CRÈCHE 

Dit najaar is er crèche op 9/12 en 23/12. Wilt u met de crèche helpen ? 
Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart. 

 

- - - - - - - - 
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 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: Anne Timmer, tel. 06-12133232 

 
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 

 
DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 

NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08 
E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl  

www.dominicusamsterdam.nl 


