Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 24 okt 2021

GELOVEN IN OPENHEID
Serie ‘“Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?’
ORDE VAN DIENST
1. ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen -Groen 3)
2. Welkom door Marcel Elsenaar
3. ‘Woord dat ruimte schept’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
4. Lezing Johannes 4: 1-27
5. Muziek
6. Overweging door Henk Hillenaar
7. ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
8. ‘Mededelingen en collecte’
9. Tafel met ‘Niemand heeft U ooit gezien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 80)
10. Delen brood en wijn met ‘En todo amar y servir’ (Taizé)

11. Voorbeden en zegen
12. ‘Stem als een zee van mensen’ (t. H. Oosterhuis, m. R. Veelenturf - 174)
Samenzang onder leiding van cantores Arjan van Baest en Petra Meijerhof
Piano/orgel: Evert van Merode
Techniek: Jan Noot (beeld), Hans Boetje (geluid)
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
Collecte 17/10/2021: € 1507,50 (waarvan € 1030,- via Givt).

--------

AGENDA
- Zondag 31 okt.: Allerzielen. Geloven in het licht van de eindigheid.
Overweging door Agnes Grond.
- Zondag 7 nov.: Geloven vanuit de ontmoeting. Overweging door Germain
Creyghton
--------

MEDEDELINGEN
- ZOOM-NA-DE-DIENST
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie
daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of zie de Agenda.
- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT
U kunt met Givt geven via de QR-code.
Bent u in de kerk en wilt u liever contant geven? Bij de
uitgang staat de Rode Zuil!
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop
de OvD.
- EXTRA BESTEMMING COLLECTE
De opbrengst van de collecte van vandaag wordt gedeeld met het CAMMproject in Recife, Brazilië. Voor meer informatie:
https://camm-nl.org ( of zie de informatie op onze website)
- TE KOOP DICHTBUNDEL W. BRAAKMAN: ‘ONDERSCHEIDEND’
Dichtbundel van Wilbrord Braakman – na de dienst vóór in de kerk ( bij
deboekentafelhoek):
‘De natuur is zo mooi. Wij zijn natuur. De omgang met elkaar, het land, de vogels, alle
dieren, planten en bloemen. Over onrecht doen en liefde. Over ‘land voor leven’ en
‘Levendige berusting.’ Een cadeautje voor je zelf en iedereen. € 15,-

- 31 OKT ALLERZIELEN: NAMEN OP HET KLEED
31 oktober vieren we Allerzielen. Op het kleed dat deze zondag hangt staan de namen
van hen die nog in ons hart leven, die niet met foto en naam in het boek staan, die
misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. We tillen die naam dan even uit de
vergetelheid. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: ’Ooit zal ik staan in ‘licht’. U
kunt namen toevoegen. Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het
wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof en u die naar het secretariaat stuurt
zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het
donker krachtiger wordt. Kunt u niet borduren, kent u niemand die dat voor u kan doen,
neem dan contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of
lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter, uiterlijk 27 oktober bij het
secretariaat.
- OPROEP: KOFFIEZETTERS & SCHENKERS GEZOCHT
Hoewel er nog steeds maar af en toe koffie na de dienst is verwachten we toch zeer
spoedig weer na elke dienst koffie te kunnen schenken. Hiervoor moeten we dan wel
met genoeg mensen zijn – wij zoeken een paar enthousiaste koffiezetters en
koffieschenkers. Informatie via het secretariaat!:
secretariaat@dominicusamsterdam.nl, tel mobiel 06-45503644 | 020 – 6242183

- 31 OKT, GROTE ZAAL 12:45: KLIMAATLUNCH
Het klimaatplatform van de Dominicus organiseert een lunch in de aanloop naar de
klimaatdemonstratie op 6 nov. Gevraagd wordt om een gerecht voor de lunch mee te
brengen (vegetarisch, liever nog veganistisch). Ook niet-materiële inbreng (een
gedachte, een boek, een lied) wordt op prijs gesteld. Wij zorgen voor brood en drinken.
Graag tevoren even opgeven bij: Margriet Goddijn (m.m.goddijn@hetnet.nl) of Kees
Sluis (sluiskimm@planet.nl).
Zie ook de informatie op de website via de Agenda.

- 29 OKT PRESENTATIE KAREL EYKMAN “WAT GELOOF JIJ EIGENLIJK?”
Voor wie Karel nog eens wil horen of niet gehoord heeft op het Symposium. U bent van
harte welkom op de presentatie van zijn boek "Wat geloof jij eigenlijk?'' Met Jeroen
Zijlstra en Lydia van Dam – zang, in het Thomastheater: Prinses Irenestraat 26 op
vrijdag 29 oktober,14 uur. Toegang: 5 euro, aanmelden niet nodig.
Het programma is gericht op deelname van kinderen vanaf 10 jaar.

- 7 NOV: HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN
Op zondag 7 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein
207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen die
afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun
verhalen een belangrijke plaats in. De theologe Manuela Kalsky zal de toespraak
verzorgen. Tijd: 15:00-17:00
Voor meer informatie zie de Agenda op onze website.

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
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. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Tot zo !
De kindernevendienstgroep.

--------

PASTORAAT

SECRETARIAAT

SOLIDARITEIT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens, Juut Meijer en Arjan
Broers, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl
Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl,
Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl
Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman,
tel. 020-6248760
Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud)
op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 0645503644)
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
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