Dominicus
+Amsterdam+

zondag 27 maart 2022

VLUCHTEN VOOR DE PANDEMIE
Serie Vluchten
ORDE VAN DIENST
1. ‘Dat prachthuis’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
2. Welkom door Alle van Steenis
3. ‘Als vrijheid was’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - Groen 24)
4. Brief Elze uit Volkskrant gelezen door Julia
5. Muziek
6. Lezingen Genesis 12: 7-8; Exodus 3: 2-6; Job 42: 12-13
7. ‘De zachte krachten’ (t. H. Roland Holst, m. A. van Baest)
8.Drieluik: Verhaal Vincent Blum | Verhaal Jan Noot | Overweging Alle van
Steenis
9. ‘Een stem in mijn hart’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 65)
10. Mededelingen en collecte
11. Handenwassing met ‘Om water’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
12. tafel met ‘Open uw hart’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 131)
13. Delen brood en wijn met ‘Dona nobis pacem’
14. Voorbeden en zegen
15. ‘Van grond en vuur’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 43)
Zang: Dominicuscantorij | Piano/orgel: Evert van Merode | dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Hans Boetje (geluid), Jan Lassche (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 20 maart: € 1247,- (waarvan € 638,- via Givt).

AGENDA
- Zondag 3 april: Vluchten voor het water. Overweging door Enis Odaci
- Zondag 10 april: Palmpasen. Overweging door Marcel Elsenaar
--------

- ‘Donna Nobis Pacem’

--------

MEDEDELINGEN
-HULP VOOR OEKRAÏNE: SPONSORLOOP, BENEFIET EN COLLECTE TEARFUND
De kinderen hebben vorige week ruim eur 800,- bijeengebracht met de sponsorloop voor
Oekraïne! Wat een fantastische lopers hadden wij! Er werd gerend van groot tot klein en
onze Boaz maakte zelfs 10 rondes! Het maximum van 20 rondes gelopen door Harmen
en Florijn.
Tijdens de Benefiet in de middag is ca eur 10.500,- voor Oekraine bijeengebracht en van
Tearfund kregen we het volgende bericht:
Beste gemeente, heel hartelijk dank voor de betrokkenheid en de gift van € 1.510,50 die
het Christelijk Noodhulpcluster mocht ontvangen. Met deze bijdrage hebben wij via onze
lokale partners kunnen voorzien in de opvang van vluchtelingen, het uitdelen van dekens
en bedden, voedsel en drinken en traumazorg. De nood blijft onverminderd hoog en we
vragen u om ook voor de situatie te bidden.
Nogmaals heel hartelijke dank!
Henry Schrijver, Tearfund Nederland
- BOEKENTAFEL
De boekentafel is weer open! Komt u langs na de dienst?
Daar o.a. verkrijgbaar: ‘Papieren monument voor de papierlozen’ – 31 portretten in een
krant, eur 15,- van Domenique Himmelsbach de Vries. 16 van deze portretten zijn
gebruikt als illustratie voor de serie ‘Vluchten’.
- CD’s ARJAN EN EVERT : PIANO WORKS & ORGAN WORKS (– en steun Oekraine)
Tijdens de afgelopen Corona-jaren hebben Arjan en Evert twee CD’s uitgebracht met
eigen composities voor respectievelijk piano en orgel.
De 1e CD Piano Works: Expressieve, romantische piano-miniaturen voor twee en vier
handen. De 2e CD Organ Works: orgelwerken met sopraan-solo’s geïnspireerd op de
Heilige Catharina van Alexandrië.
Na afloop van deze dienst kunt u bij de boekentafel terecht om deze CD’s voor de prijs

van €15,- per stuk aan te schaffen. Per verkochte CD wordt €5,- bestemd voor Stichting
Tearfund – ten bate van Oekraïne.
- 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.
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de
OvD.
In de kerk komen de mandjes langs.
- VERDIEPINGSDINSDAGEN ‘VLUCHTEN’ – LIVE EN ZOOM.
Rond het middaguur in de pastorie- in de avond via Zoom.
Dinsdagochtend van 11:00-12:30 in de Grote zaal, dinsdagavond 19.30-20.30 uur via
Zoom, van dinsdag 8 maart t/m 12 april. Meer informatie op de website in de Agenda
Aanmelden via Eva Martens (dan krijgt u ook de Zoomlink): evalmmartens@gmail.com
- 2 APRIL GROTE SCHOONMAAK
Op zaterdag 2 april, vanaf 9.30 uur, wordt het gebouw van de Dominicus weer groots
schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Een uurtje of een hele dag, er is altijd wel een
klusje te doen. Doet U mee?? Voor koffie, thee en een heerlijke lunch wordt gezorgd!
Aanmelden kan via de intekenlijst bij de ingang van de kerk, maar ook bij: Riet Nouwens,
mnouwens@hetnet.nl of Hannie Bulsink: hanniebulsink@gmail.com
- 23 APRIL DOMINICUS VROUWENDAG: ’DOMWEG GELUKKIG IN DE DOM’
Informatie op onze website in de Agenda (scroll naar 23 april). Er zijn nog plaatsen
beschikbaar – aanmelden via:domvrouwenweekend2022@gmail.com
- KLUSGROEP KLEIN ONDERHOUD ZOEKT UITBREIDING
Zie voor informatie: https://dominicusamsterdam.nl/vriend-van/vrijwilliger/
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met de coördinator klusgroep: Gertjan van
Dijk (contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl)

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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