Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 21 nov 2021

GELOVEN IN GROTE WOORDEN
Serie ‘“Eigenlijk geloof ik niets”…maar wat dan wel?’
ORDE VAN DIENST
1. ‘Stilte Nu’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
2. Welkom door Eva Martens
3. ‘Hoe is uw naam’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 23)
4. Lezing uit Woord voor Woord Abraham vertrekt > kinderen hierna naar
achteren
5. ‘Vroeg in de morgen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 79)
6. Lezing uit Micha 6: 1-8
7. ‘Mocht het waar zijn’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 76)
8. Overweging door Alle van Steenis
9. ‘Blijf niet staren’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 231)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafel met ‘Wie zullen wij aanbidden’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 216)
12. Delen brood en wijn
13. ‘Als jij er niet was geweest’ (t. J. Meijer, m. D. Zwart)
14. Voorbeden en zegen
15. ‘Soms breekt uw licht’ geloven’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 213)

Zang door het klein Dominicuskoor
Piano en 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 14/11/2021: € 1624,- (waarvan € 916,50 via Givt)
--------

--------

AGENDA
- Zondag 28 nov. Eerste Advent, de vlucht naar Egypte. Overweging door
Janneke Stegeman
- Zondag 5 dec.: Tweede Advent, luisteren naar de minderheidsstem in onszelf
Overweging door Leontien Dekker
--------

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.
- AANMELDEN PROJECTEN MAANDELIJKSE EXTRA COLLECTE 2022
U kunt weer projecten aanmeldden voor de Extra Collectes in 2022.
Zie onze website voor meer informatie:
www.dominicusamsterdam.nl/aanmelden-projecten-maandelijkse-extra-collecte-2022/
- 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.
NIEUW PODIUMKLEED- WERKT U MEE?
Tot eind november kunt u bladeren van stof in verschillende vormen mee nemen – u
kunt die kwijt in de doos bij de ingang.
Zie meer informatie op de website via:
www.dominicusamsterdam.nl/werkt-u-mee-aan-het-nieuwe-kleed/
- JOODS LEERHUIS 2021-2022: GENESIS. HET BOEK VAN HET BEGIN
30 november start weer een nieuwe bijeenkomsten serie van het Joods Leerhuis rond
Genesis. Voor meer informatie kijk op de website bij de Agenda (op 30 nov) of neem
contact op met Anne-Marie Hauer of Betsie Wessendorp (via het secretariaat). Er is plek
voor nieuwe deelnemers - wel graag aanmelden en er is een beperkt aantal mogelijk.
-HEMEL EN AARDE ZIJN WIJ
4 Verdiepingsdinsdagen in Advent - fysiek in de pastorie in de middag en ’s avonds via
Zoom - onder begeleiding va de pastores.
Opgeven kan via Eva Martens (mail: evalmmartens@gmail.com)
En zie de aankondiging in de Agenda (op 30 nov) voor meer informatie:
- VACATURES BELEIDSRAAD
De beleidsraad is op zoek naar 2 nieuwe leden en een notulist. Zie het bericht op de
website via:www.dominicusamsterdam.nl/vacatures-beleidsraad/
Wil je er meer over weten, een vergadering bijwonen of wil je je kandidaat stellen voor
de BR-verkiezing? Stuur dan een mailtje naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl
of bel met Jan van der Meulen (06-51283787) of Ankie Knijnenburg (06-12928576). Zij
gaan graag met je in gesprek.

--------

- CORONAMAATREGELEN: 1,5 M, MAX 150 BEZOEKERS
Naar aanleiding van de nieuwste besluiten van de overheid zijn er weer
maatregelen. Als het goed is heeft u deze al vernomen via de nieuwsbrief of
gezien op de website.
De komende 4 zondagen (t/m 12 dec) houden we weer 1,5 meter afstand en
nodigen een max, aantal van 150 bezoekers voor de diensten uit.
Uitnodigingen komen via kerktijd.nl.
Bij binnenkomen en verplaatsen is het mondkapje weer verplicht - deze kan af
als u zit.
▪ Houdt 1,5 m afstand
▪ Ook klachten: kom niet (ook bij milde klachten en ook
als je wel gevaccineerd bent!)
Zie meer via:

www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus

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 en Arjan Broers, zijn
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl
of 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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