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Allerzielen, zondag 31 okt 2021

GELOVEN IN HET LICHT VAN
DE EINDIGHEID
Serie ‘“Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?’
ORDE VAN DIENST
1 ‘Stilte nu’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
2. Welkom door Juut Meijer
3. ‘Een levensliedje’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 156)
4. Lezing: interview met Jan Greven in Trouw (fragment)
5. ‘Sterven zal je ooit’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
6. Lezing: Deuteronomium 34: 1-6
7. Overweging door Agnes Grond
8. ‘Wat ik gewild heb’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
9. Mededelingen en collecte
10. ‘De Steen’, zang Lindy van den Muijsenberg
11. Herdenking van de overledenen met ‘Flow my tears’ (J. Dowland) en
‘Abendempfindung an Laura’ (W.A. Mozart) – saxofoon H. Boetje
12. Tafelgebed
13. Delen brood en wijn met ’Sicut cervus’ (m. C. Gounod)
13. Voorbeden en zegen
14. ‘Zevenmaal’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

Zang door de Dominicuscantorij, solo: Lindy van den Muijsenberg,
Saxofoon Hans Boetje, piano/orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest

Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Bert Haver (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 24/10/2021: € 1670,50 (waarvan € 915,- via Givt). De helft van dit bedrag gaat
naar het CAMM-project in Recife, Brazilië en wordt verdubbeld uit het legaat.
--------

- ‘De Steen’ (B. Vermeulen)
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een weg omheen
Misschien eens gevuld van sneeuw en regen
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
Om hem dan glad en rond gesleten
Te laten rusten in de luwte van de zee
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die eene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die eene steen
Het water nooit dezelfde weg zal gaan

- ‘Sicut Cervus’ (Psalm 42) (m. C. Gounod)
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum
ita desiderat anima mea ad te, Deus.

Zoals een hert verlangt naar opwellend water
Zo verlangt mijn ziel naar U, God.

--------

AGENDA
- Zondag 7 nov.: Geloven vanuit de ontmoeting. Overweging door Germain
Creyghton
- Zondag 14 nov.: Wat verandert en wat blijft. Overweging door Juut Meijer
In en na deze dienst nemen wij afscheid van Juut Meijer als pastor van de
Dominicus.
--------

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.
- NAPRATEN
Voor de bezoekers in de kerk – u kunt napraten met de voorganger over de dienst –
vanaf ca een half uur na de dienst in de pastorie.
- 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.
- BOEKENTAFEL WEER OPEN!
Na anderhalf jaar is de boekentafel weer geopend. Tijdens het symposium en de
zondagen daarna hebben we proefgedraaid en dat is allemaal goed gegaan. Tal van
boeken uit de voorraad zijn sterk afgeprijsd. Daarnaast is er weer een keur aan nieuwe
uitgaven verkrijgbaar.
Ook het nieuwe boek van Karel Eykman: ’Wat geloof jij eigenlijk?
€ 19,95 bij de boekentafel.
- 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, en dat zijn wij nu helaas niet! Wij zoeken een paar
enthousiaste koffiezetters en koffieschenkers.
Informatie via het secretariaat!:
secretariaat@dominicusamsterdam.nl, tel mobiel 06-45503644 | 020 – 6242183
- OPROEP: GASTHEREN & VROUWEN GEZOCHT
U stapt de kerk binnen en wordt vriendelijk welkom geheten. De orde van dienst wordt u
aangereikt, u wordt gewezen op de bundels (als we die weer gaan gebruiken), als u hier
nog niet bekend was komt dat snel goed – u wordt gelijk wegwijs gemaakt (of anders
vlak na de dienst waar al uw vragen beantwoord worden op dezelfde verwelkomende
wijze) – u denkt “dat is toch prachtig, op die manier mensen zich welkom te laten voelen,
als ik dat toch eens…”
Ja, dat kan!
Eén mailtje of belletje naar het secretariaat en voortaan kunt u aan de slag als gastvrouw
of gastheer van deze bijzondere gemeenschap! 1 á 2 keer per kwartaal.
Horen we van u?
- STRAKS 12:45, GROTE ZAAL: KLIMAATLUNCH
Het klimaatplatform van de Dominicus organiseert een lunch in de aanloop naar de
klimaatdemonstratie op 6 nov. Zie ook de informatie op de website via de Agenda.

6 NOV INTERRELIGIEUZE KLIMAATVIERING WESTERKERK
De leden van alle Groene Kerken worden uitgenodigd voor de Interreligieuze
Klimaatviering, die op zaterdag 6 november om 11.30 uur plaatsvindt in de Westerkerk.
Deze viering is de opmaat voor de grote landelijke klimaatdemonstratie, die daarna op
de Dam om 13.00 u begint. Daarbij kan ieder die dat wil, zich aansluiten. Zie ook de
Agenda op onze website,
Kees Sluis, lid Klimaatplatform
6 NOV START KINDERKLIMAATMARS VANUIT DE DOMINICUS
Wil of kan je niet naar de Westerkerk? We nodigen alle kinderen en wie zich kind voelt
uit om 12.00 in de Dominicus te verzamelen, te zingen en wat yells te oefenen, limo te
drinken en een plas te doen zodat we daarna met z'n allen in een optocht om 12.45 naar
de Dam lopen. Om 12.45 gaan de deuren van de kerk dicht.
Met Ukulele en misschien nog meer muziek!
7 NOV: HERDENKING VLUCHTELINGEN MOZES&AÄRONKERK
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.
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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