
 

VOOR DE KINDEREN 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om 
een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te 
doen. Ga je mee? ? Tot zo ! 

De kindernevendienstgroep 
 

CRÈCHE 
Er is vandaag crèche en op 16 feb. Wil je helpen? Of meer informatie? 
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 
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt. 

NIEUWSBRIEF U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

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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GOD VAN ABRAHAM, ISAAK EN JACOB 

EN VAN JOU EN VAN MIJ 
 

Serie God anno 2.0 

 

 

ORDE VAN DIENST 

1. - ‘Dat prachthuis’ (zoz) 

2 - Welkom door Henk Hillenaar 

3. -‘Raak met je hand ons hart’ (Blauw 14) 
   Lezing Exodus 3:11-15 
‘Raak met je hand ons hart’ 

4 - Lezing Rachel Held Evans & Nadia Bolz Weber 

5. - ‘Dit is de plaats’ (Groen 59) 

6. - Overweging door Claartje Kruijff 

7. - ‘Waar liefde woont’ (zoz) 

8. - Mededelingen en collecte 

9. - Tafelgebed ‘Kom over ons met uw geest’ (zoz) 

10. - Delen brood en wijn 

11. - ‘Jij nabij’ (zoz) 

12. - Voorbeden en zegen 

13. - ‘Uit staat en stand’ (Groen 19) 

 

- - - - - - - - - 
 
 

Fragment van Rachel Held Evans uit Inspired,  
Nadia Bolz Weber uit Accidental Saints: finding God in all the wrong people (vertaald 
als Vrijspraak voor Losers). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Dennis Vallenduuk 
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 26/1/2020: € 1307,57 (incl € 272,- via Givt) 
 
 
 
AGENDA 
- Zondag 9 feb: Wijsheid als de geest van de Levende. Overweging door Gerard 

Swüste. Vrouwe Wijsheid doet haar oproep aan alle mensen: gebruik je gezond 
verstand, doe geen domme en dwaze dingen. Het is geen oproep tot een vroom 
leven, veel bidden of veel in de Schrift lezen. Vrouwe Wijsheid roept op tot een 
bewust leven. 

- Zondag 16 feb: Hoe God met Wijsheid hemel en aarde schiep. Overweging door Eva 
Martens.  

 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 

  

 
MEDEDELINGEN 

- 6 FEBRUARI KOFFIETIJD 

Voor iedereen die zin heeft in gezelligheid, in koffie met iets erbij, in een goed gesprek: 
de koffie en thee staan klaar vanaf 11.00 in de Pastorie (zie onze de website voor 
meer informatie). 
 

- 7 FEBRUARI PRESENTATIE SWÜSTE: ‘UIT HET LEVEN GEGREPEN’, 15.00-17.00 

Deze week verschijnt: Uit het leven gegrepen, Salomo’s Spreuken, Prediker en 
Hooglied, vertaald en toegelicht door Gerard Swüste (€ 29,95). Op vrijdag 7 februari is 
er in de Dominicus van 15.00–17.00u een presentatie met inleidingen van Annewieke 
Vroom en Gerard Swüste en er is een drankje om op het nieuwe boek te toasten. 
Wees welkom! (zie onze de website voor meer informatie). 
 

- 11 FEBRUARI: BIJBELLEZEN LUCAS - EEN REISVERHAAL 

Open voor iedereen, ook als u maar 1 keer wilt komen! 
We lezen vandaag Lucas 16: 19 – 19: 27, thema: De komst van het koninkrijk van 
God. Grote zaal, 19.30-21.30, info: Anne-Marie Hauer (via het secretariaat) of zie onze 
website. 
 

- 14 FEBRUARI: LEZING ‘VROUW AAN DE HEMELPOORT’ 

Ooit van de dubbelstaartige meermin gehoord? Selma Sevenhuijsen trof ze aan in 
Italië, op Etruskische tempels en graven en op vroegchristelijke kerken en kathedralen. 
Ze ontdekte dat de dubbelstaartige meermin een overblijfsel is van de 
godinnenculturen uit lang vervlogen tijden, en komt erover vertellen. Iedereen is van 
harte welkom! Grote zaal, 14.00 tot 16.00 uur, bijdrage € 5,-Graag opgeven bij Gre de 
Groot (via het secretariaat) – of zie onze website voor meer informatie. 
 
-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, pinnen 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.  
 

 

  


