
 
 
 

VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 
 
In de kerk gaat het deze weken over het Onze Vader, een bekend gebed. 
Wij gaan daar deze weken dan ook over praten en tekenen. Je ziet wat we 
eerder hebben gemaakt al hangen bij de ingang. Doen jullie mee? 
De kindernevendienstgroep. 

 
CRÈCHE 

Er is crèche 17/2, 3/3, en 21/3. Wilt u met de crèche helpen ? Wilt u meer 
informatie ? Neem dan contact op met Rieke Hart. 
 
 
 
 

Contactgegevens via het secretariaat 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
 

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 
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G E E F   O N S   H E D E N 

O N S   D A G E L I J K S   B R O O D 

Serie Onze Vader 

 
 
 
ORDE VAN DIENST 
 

1. ‘Onze hulp in de Naam’, afgewisseld met gebed en welkom door Juut Meijer 

2. Surah Al Fatiha (zoz) 

3. Lezing Genesis 18, 1:8 

4. ‘Genade en trouw’ (150) 

5. Overweging door Enis Odaci 

6. ‘Van twee woorden’ (137) 

7. Mededelingen en collecte 

8. Tafelgebed ‘Soms breekt uw licht’ (213) 

9. Brood en wijn 

10. ‘Bron van Zijn’ (zoz) 

11. Voorbeden en zegen 

12. ‘Als God ons thuisbrengt’ (101) 

 
 
 
 
 
Enis Odaci is alevitisch moslim en journalist. 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen. 

- - - - - - - - - 
 
 



 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 03/02: € 1080,43 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

- Surah Al-Fatiha, ‘De Opening’ 
 
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle 
Lof zij God, de Heer der werelden 
De Barmhartige, de Genadevolle 
Meester van de Laatste Dag 
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp 
Leid ons op het rechte pad 
Het pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet het pad van 
hen die onrecht plegen, noch dat der dwalenden. 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
AGENDA 
- Zondag 17 februari: ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze 
schuldenaren’. Overweging door Alain Verheij. 
Iedereen wil vergeven worden. Genade is het mooiste dat er is. Maar precies in deze 
bede van het Onze Vader zit dat venijnige extra zinnetje. 
 

- Zondag 24 februari: ‘Houd ons staande in de beproeving en verlos ons van het kwaad’ 
Overweging door Germain Creyghton. We bidden om verlossing van het kwaad - in 
allerlei vorm -  in de hoop dat we in onze radeloosheid toch niet reddeloos zijn. 
 
 

 - - - - - - - - 
 
 
 
 
MEDEDELINGEN 
 

- VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL 
Claartje Kruijf : Slow Food. Broodnodige gesprekken over het Onze Vader, € 13,99 
Jan Nieuwenhuis: Bij tij en ontij. Preken op hoop van zegen. € 15,- 
 

- 12 FEBRUARI BIJBELLEZEN MET C DEN HEYER - BRIEF AAN DE ROMEINEN 
NB – vanaf 19.00 u! zie het prikbord of de agenda op de website voor meer informatie. 

 
 
KALENDER 40-DAGENTIJD 
Binnenkort start de 40 dagentijd en dus is een aantal mensen druk doende met het 
samenstellen van de digitale kalender. Het thema dit jaar is diaconie, werken van 
barmhartigheid, zorg voor elkaar. Inspirerende teksten worden verluchtigd met uw 
inbreng. Wilt u tekeningen, collages of foto’s maken? Graag! U kunt zich melden bij Olga 
Wagenaar of Herman Huijmans. 
 
 
 
 
17 FEBRUARI: IMPRESSIE DOMINICUSREIS NAAR GEORGIË EN ARMENIË 
Nieuwsgierig naar wat ca 70 Dominicusgangers hebben meegemaakt in mei en 
september? Vanaf 12.30 na de dienst in de Grote zaal – en we kijken ook al naar nieuwe 
plannen. Iedereen is welkom! Janrense Boonstra en Anne-Marie Hauer nemen je mee.  
 
 
 
 
SCHRIJVEN HELPT – TRAINING SPIRITUELE BIOGRAFIE  
Onder de titel 'schrijven helpt' biedt de werkgroep pastoraat een training aan voor 
mensen die willen nadenken over wat het leven hen in handen geeft om hun toekomst 
vorm te kunnen geven. Voor meer informatie: de Dominicuskrant van februari of de 
website onder 'blog'. 
 
 
 
 
EEN NIEUW LID VAN DE BELEIDSRAAD 
De BR benoemt graag Ellen van de Geer als nieuw, zesde, lid en vraagt uw instemming 
met haar benoeming. U vindt er meer over op de website of schiet de BR aan na de 
dienst! 
 
 
 
 
VACATURE BEHEERCOMMISSIE 
Kees Voordouw heeft na een periode van zeven jaar de Beheercommissie verlaten, 
omdat hij als architect de aanpassingen aan de kerkzaal (toiletten, ingang, keuken en 
garderobe) zal gaan begeleiden. Kees laat onze kerk in goede staat van onderhoud 
achter; waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Wij willen die staat graag zo houden en zijn 
op zoek naar een opvolger, die zich in de BC wil bezighouden met de bouwkundige en 
technische zaken van kerk en pastorie. Bouwkundig inzicht, enige handigheid maar 
vooral liefde voor ons mooie bouwwerk zijn de belangrijkste voorwaarden. 
Belangstelling? Meer weten? 
Kijk op de website bij de vacatures of neem contact op met Rieke Hart, voorzitter van de 
Beheercommissie. Weet u in uw omgeving iemand op wiens lijf dit geschreven is ?- tip 
haar of hem of laat het ons weten ! 
 
 
 
 


