Dominicus
+Amsterdam+

Tweede advent, 5 dec 2021

LUISTEREN NAAR DE MINDERHEIDSTEM
IN ONSZELF
Serie Ongezien, ongehoord, ongekend
ORDE VAN DIENST
1. ‘Neerdalen als dauw’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 57)
2. Welkom en gebed door Marcel Elsenaar
3. 2e kaars Advent, met ‘Schenk nieuw licht’ (t. F. Ploum, m A. van Baest)
4. Lezing: Mt. 2:1-12
5. Muziek
6. Overweging door Leontien Dekker
7. ‘Woord dat ruimte schept’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
8. Mededelingen, collecte, muziek
9. Tafelgebed
10. Delen brood en wijn
11. Voorbeden rond ‘Kom adem ons open’ (t. S. Prins, m. T. Löwenthal – Blauw 5)
12. Zegen
13. ‘Deze wereld omgekeerd’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 184)

Zang door de leden van het Dominicuskoor
Piano en orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Jan Lassche (beeld), Janrense Boonstra (geluid)

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct)
of vindbaar via www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
Collecte 28/11/2021: € 1.108,- (waarvan € 638,- via Givt) De helft van dit bedrag gaat
naar Tent of Nations en wordt vermeerderd met € 500,- uit het legaat.
--------

--------

AGENDA
- Zondag 12 dec. Derde Advent, Over bescheidenheid. Overweging door Henk
Hillenaar
- Zondag 19 dec.: Vierde Advent, Over eenzaamheid. Overweging door Colet
van der Ven
--------

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.
-ACTIE SOLIDARITEITSFONDS: SAMEN DELEN VOOR DE
FEESTDAGEN
Juist in deze bijzondere tijden is het nog meer dan anders nodig dat we er samen voor
zorgen dat het, ondanks alle beperkingen, voor alle Dominicusgangers feestelijke dagen
zijn. Vanzelfsprekend is dat helaas niet. Financiële zorgen treffen ook
Dominicusgangers. Met steun van iedereen die kan geven kunnen we die zorgen voor
de feestdagen enigszins verlichten Het Solidariteitsfonds doet dan ook een dringende
oproep aan alle Dominicusgangers die kunnen geven om dat ruimhartig te doen.
Als u kunt geven:
Vanwege de coronamaatregelen vindt er geen collecte door het Solidariteitsfonds in de
kerk plaats. We verzoeken u uw gift over te maken op het rekeningnummer van het
Solidariteitsfonds: NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente
onder vermelding van “gift actie feestdagen 2021”
De actie start zondag 5 december en eindigt op zondag 12 december 2021.
Als u een bijdrage nodig heeft:
Dominicusgangers die graag in aanmerking komen voor een bijdrage verzoeken we een
mail te sturen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl. Een aanvraag kunt u
doen tot uiterlijk dinsdag 7 december.
Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat!
Namens het Solidariteitsfonds - Wil Raeven

- NOODOPROEP STICHTING VLUCHTELING
Stichting Vluchteling doet een noodoproep om steun – voor vluchtelingen aan de
Europese grenzen. Kijk op www.vluchteling.nl of doneer direct op IBAN NL48 INGB 0000
0009 99, tnv Stichting Vluchteling.
- 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/
- NIEUW PODIUMKLEED- WERKT U MEE?
Tot eind november (en nog ietsje daarna) 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/
- 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 voor meer informatie:
- ACTIE AMNESTY – 5 & 12 DECEMBER
Voorgaande jaren werd er In de Dominicus-kerk in het kader van De dag van de
Rechten van de Mens een kerstgroetenactie georganiseerd door de werkgroep Amnesty
International. In deze corona-tijd is dit nu niet mogelijk. Wel is er momenteel voor
Dominicusgangers die de kerk in december bezoeken, een alternatief. Tot eind
december liggen er folders van Amnesty achterin de kerk, op de tafel, met informatie
over een aantal gewetensgevangenen uit verschillende landen. Ook staat in elke folder
te lezen, op welke wijze men een bericht kan sturen naar de gewetensgevangenen.
Deze folders kunnen worden meegenomen.
Er staat ook een gele brievenbus, waarin de brieven kunnen worden "gepost" tot eind
december. Deze worden dan gezamenlijk door Amnesty verzonden naar de
verschillende overheden in het buitenland.
Zie ook de website van Amnesty International.
Vele gewetensgevangenen hebben in het verleden laten blijken zich enorm gesteund te
voelen door het meeleven van zovelen. Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.
Namens de werkgroep Amnesty Int.: Willy Sepers en Annemarie Rip
- 14/12 ABOUT ENDLESSNESS’ - FILMAVOND WORDT FILMMIDDAG‘
Ivm de coronamaatregelen is de filmavond van 14/12 verplaatst van de avond naar de
middag: van 13:00-16:00. Zie de Agenda voor informatie. Aanmelden tot 10 dec.
- JOODS LEERHUIS 2021-2022: GENESIS. HET BOEK VAN HET BEGIN
Uitgesteld vanwege de coronamaatregelen – eerste bijeenkomst nu: 18/1/2022.
In het nieuwe jaar start een nieuwe bijeenkomstenserie van het Joods Leerhuis rond
Genesis. Voor meer informatie kijk op de website bij de Agenda (op 18/1/22) of neem
contact op met Anne-Marie Hauer of Betsie Wessendorp (via het secretariaat). Er is plek
voor nieuwe deelnemers - wel graag aanmelden.
--------

- CORONAMAATREGELEN: 1,5 M, MAX 150 BEZOEKERS – T/M 19 DEC
Naar aanleiding van de nieuwste besluiten van de overheid gelden de volgende
maatregelen, tenminste t/m 19 dec:
We houden 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 ook het mondkapje verplicht (voor iedereen
vanaf groep 8 van de basisschool) - deze kan af als u zit.
▪
▪
▪

Houdt 1,5 m afstand
Gebruik een mondkapje
Bij klachten: kom niet (ook bij milde klachten en ook als
je wel gevaccineerd bent!)

De pastorie en kerk zijn niet te gebruiken tussen 17:00 ’s middags en 05:00 ’s
ochtends. Alle activiteiten en groepen in deze periode die op deze tijd gepland
zijn worden verplaatst, vervangen door Zoom of zijn afgelast.
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. We gaan ons voorbereiden op de kerstavond. Heb je zin om met ons
mee te gaan ? Tot zo !
De kindernevendienstgroep.

PASTORAAT

SECRETARIAAT

NIEUWSBRIEF
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)
Op de hoogte blijven? Meldt u aan via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
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