Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 13 febr 2022

M E E R D A N A L L E E N K R U I M E L S,
EEN VERHAAL VAN TRANSFORMATIE
Serie Waar liefde is, daar is God
ORDE VAN DIENST
1. ‘Wees hier aanwezig’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 12)
2. Welkom door Colet van der Ven
3. ‘Mijn God, Gij peilt - Psalm 139’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 25)
4. Lezing Genesis: 1: 26, 27
5. Pianospel
6. lezing Mattheus 15: 21-28
7. ‘In de oudste lagen’ (t. M. Vasalis, m. T. Löwenthal)
8. Overweging door Janneke Stegeman
9. ‘Staan in licht’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - 246)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafelgebed met ‘Ken je mij’ (t. H. Oosterhuis, m. Stijn van der Loo)

12. Delen brood en wijn met ‘Om liefde’ (t. H. Oosterhuis, m. W. Kemp)
13. Voorbeden en zegen
14. ‘Herschep ons hart’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Blauw 50)
Zang door het Dominicuskoor
Piano en orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Janrense Boonstra (geluid), Geert-Jan Meijerhof (beeld)
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 6 feb € 1.500,50 (waarvan € 923,50 via Givt)
--------

--------

AGENDA
- Zondag 20 feb.: Lazarus – over andere vormen van liefde en gemeenschap
Overweging door Wielie Elhorst
- Zondag 27 feb: Meer dan alleen kruimels, een verhaal van transformatie.
Overweging door Dinah de Riquet-Bons.
--------

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.
- 15 FEB. START JOODS LEERHUIS: GENESIS
Het Joods Leerhuis zou al in november vorig jaar beginnen, maar is wegens
Corona opgeschoven naar 2022.
Dinsdag 15 februari starten we met een introductie op het leerhuis en een
nieuw Bijbelboek: Genesis.
Grote zaal van de Pastorie, start om 13.00, inloop om 12.30 en einde om 15.30.
Belangrijk is: er kunnen weer en paar nieuwe deelnemers instromen! Zegt het
voort!
Informatie op de website (bij de Agenda) of via Anne-Marie Hauer (0206452595) of Betsie Wessendorp (020-6972128).
- 27 FEB. KLIMAATLUNCH
Het klimaatplatform van de Dominicus houdt op zondag 27 februari weer een
klimaatlunch, om 13 uur in de Grote zaal. Informatie over het programma volgt. Als je bij
de lunch aanwezig zult zijn, laat het dan tevoren aan ons weten?
Margriet Goddijn (m.m.goddijn@hetnet.nl) Kees Sluis (sluiskimm@planet.nl)

- 23 APR VROUWENDAG: ‘DOMWEG GELUKKIG IN DE DOM’
Op 23 april organiseren we – net als vorig jaar – een vrouwendag in de Dominicus. Het
wordt weer een dag vol verrassingen: met o.a. koffie met taart, lunch, aangeklede borrel,
een uitgebreid diner, bijpraten, actieve, creatieve en ontspannen workshops en vooral
plezier hebben.
Je kan je aanmelden via domvrouwenweekend2022@gmail.com -of spreek één van ons
aan in de kerk!
Tineke Dijkstra, Hannie Bulsink, Anselma vd Gulik, Veronique Schol, Annette Sederel

-OPROEP KOFFIEZETTERS
Weet u het nog? Een kopje koffie- of thee- na de dienst, of twee? Het lijkt erop dat dat
binnenkort weer mogelijk zal zijn. Maar…alleen als er voldoende zetters zijn.
Aanpakkers die eens in de 6 weken de koffie en thee willen zetten waar na de dienst de
hele gemeente van kan genieten.
U misschien? Wilt u eerst meer weten? Neem contact op met het secretariaat! (zie
hieronder)
--------

VOOR DE KINDEREN
Hallo allemaal,
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we weer 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.
- CORONAMAATREGELEN
Wij nodigen 175 bezoekers uit via Kerktijd.nl. Deze zondag geldt nog:
▪
▪
▪

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 te gebruiken voor groepen en bijeenkomsten – wel
vragen we u de protocollen te volgen.
Wij hopen (en verwachten) dat er spoedig meer versoepelingen mogelijk zijn –
dat wordt dan aangekondigd via de website – houdt u die in de gaten?:

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

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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