
 

 

VOOR DE KINDEREN 
Hallo allemaal, 
Straks worden er kinderen gedoopt en daar zijn we bij – maar eerst gaan we 
daarvoor wat voorbereiden. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Tot zo ! 

De kindernevendienstgroep.  
CRÈCHE 

Er is vandaag crèche, en 1/12, 15/12 en 29/12. Wil je helpen? Of meer 
formatie? Mail Rieke Hart ( via het secretariaat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - - 
 

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, 
waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, 
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 

 

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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W O R D E N   A L S   H E T   W A T E R 
Doopdienst in de Serie Water 

ORDE VAN DIENST 

1 - ‘Aarde deze’ (zoz) 
2 - Welkom door Eva Martens 
3 - Lezing Ezechiël 47: 1-10 
4 - ‘De wildernis zal bloeien’ 
5 - Lezing Confucius 
6 - piano 
7 - Overweging door Colet van der Ven 
8 - Zoals een hert (Groen 11) 
9 - Mededelingen en collectes 
10 - Viering van doop en tafel 

- Intocht van doopkinderen, we zingen ‘Dit kind’ (zoz) 
 

- Doop van: 
 

- Ianthe Faddegon 
dochter van Krispin Faddegon en Judith van der Wel 

 

- Abraham Hannes ten Hove 
zoon van Eva Follender Grossfeld en David ten Hove 

 

- Philip Rik Alexander 
zoon van Stijn Bartelink en Maria Manoliu 
peetoom: Janko Bartelink 

 

- Milou Marie-Anne Segaar 
- Noëlle Marie-Anne Segaar 

dochters van Veronique van Erp en Suzanne Segaar 
 

- Doesjka Constance Lobbrecht 
- Merel Sarai Lobbrecht 

dochters van Frederik Lobbrecht en Marijke Laverman 
 

- Zegening van: 
 

- Leau Jana Elisa Lobbrecht 
dochter van Nadja Schijveschuurder en Frederik Lobbrecht 

 

- Namens de gemeente worden de kinderen gezalfd, proeven van het zout 
en krijgen het licht van de paaskaars, door en van: 
Annewieke Vroom, Michaël van der Meer, Cissy Mulder-Pater, Frans Toben en 
Jantien Brouwer 

 

- ‘Vrede voor jou’ 



 
- Tafelgebed, ‘Onze Vader verborgen’ (Blauw 49) 

 

- Delen van brood & wijn 
 

-‘Ave Maria’ gezongen door Veronique en Emma van Erp 
 

- ‘En todo amar y servir’ 

11 - Voorbeden en zegen 
12 - ‘Aarde deze’ (zoz) 
 

 

 

 

 

- - - - - - - - - 
 

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode 

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 17/11: € 1.140,03 (incl. € 198,50 via Givt) 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 
- Zondag 1 december: 1e Advent. Overweging door Marcel Elsenaar 
- Zondag 8 december: 2e Advent. Overweging door Germain Creyghton 
 
 
 
 
MEDEDELINGEN 

- EXTRA COLLECTE tbv OPEN HUIS 

Bankrekening: NL37 INGB 0004 8850 50 t.n.v. Open Huis Dominicuskerk 
Indien u via Givt ook aan de tweede collecte wilt geven zorg dan dat het bedrag na de 
1ste collecte op 0 staat. Klik op “collecte toevoegen” en vul bij 2e collecte het bedrag in 
dat u aan de extra collecte wilt bijdragen. 

- 26 NOV BIJBELLEZEN- LUCAS, EEN REISVERHAAL 

We lezen: Lucas 7: 36 – 9: 27: Nieuwe genezingen, de bijzondere plaats van vrouwen 
en steeds meer zicht op de lijdensweg die Jezus moet gaan. Open voor iedereen ! 
Grote zaal, 19.30-21.30, informatie: zie de website. 

- 1 DEC KLIMAATPLATFORM: 

Het klimaatplatform houdt een vegetarische klimaatlunch op zondag 1 december 12.30 
uur in de keuken. Iedereen is welkom, wel graag opgeven bij Margriet Goddijn 
(m.m.goddijn@hetnet.nl) of Kees Sluis (Sluiskimm@planet.nl). Wie dat wil, neemt een 
vegetarische hapje mee. Laat het weten of je een idee hebt voor een inbreng! 

- 1 DEC GLOSSY 50 JAAR OPEN HUIS 

Ter gelegenheid van het 50e Open Huis is zondag 1 december direct na de viering de 
presentatie van een speciale glossy: Open Huis – 50 jaar geloof in uitvoering. Meer 
informatie vindt u in de uitgedeelde flyer en op www.dominicusamsterdam.nl. 

- 1 DEC REX ASANGA 

Zondag 1 december is Rex Asanga uit Ghana in de Dominicus. Zijn activiteiten worden 
deels gefinancierd vanuit het legaat Tolhuijs. U kunt hem ontmoeten vanaf kwart voor 1 
in de Grote Zaal (Herman Huijmans, wg Diakonaat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


