Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 29 mei 2022

O V E R V R I J H E I D,
C R I S I S E N V E R A N T W O O R D E L IJ K H E I D
Serie Vrijheid
ORDE VAN DIENST
1. ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ (t. H. Oosterhuis, m. Com nu met sang – 109)
2. Welkom door Janneke Stegeman
3. ‘Fürchte Dich nicht’ (t. B. Brecht, m. K. Weill) door Dorine van der Klei
4. Lezing Galaten 5: 13-24
5. ‘Lied van de Moldau’ (t. B. Brecht, m. H. Eisler) door Dorine van der Klei
6. Lezing Handelingen 1: 1-9
7. ‘Overweging door Germain Creyghton
8. ‘Vriend’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed met ‘Soms breekt uw licht’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 213)
11. Delen van brood en wijn
12 ‘Song of Miriam’ (t. B. Brecht, m. K. Weill) door Dorine van der Klei
13. Voorbeden en zegen
14.’Hoe ver te gaan’ (t. H. Oosterhuis, m. A,. Oomen – Groen 15)
Zang: Dominicuswartet. Piano/orgel, Henri Heuvelmans, dirigent: Arjan van Baest
Solo: Dorine van der Klei, pianobegeleiding 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 22 mei: € 1.382,27 (waarvan € 654,- via Givt).
-------

AGENDA
- Zondag 5 juni, Pinksteren. Overweging door Eva Martens.
In deze dienst worden 2 kinderen gedoopt.
- Zondag 12 juni: Verdwalen. Overweging door Leontien Dekker

- ‘Lied van de Moldau’ (t. B. Brecht, m. H. Eisler) vert. door Dorine van der Klei

-------

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.
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop
de OvD. In de kerk komen de mandjes langs.
- OPROEP NIEUWE SERIES 2022-2023
Eens per jaar bezint het LT zich een dag lang op de thema’s van de dienstenseries van het komende jaar Dat doen wij dit jaar op 10 juni.
Het blijkt ieder jaar een zeer inspirerende dag te zijn waarop wij brainstormen,
nadenken, feedback geven op elkaars ideeën en vooral ook veel van elkaar
leren. Uiteraard blikken wij terug op het afgelopen jaar en nemen de reacties
die wij van Dominicus bezoekers (kijkers en luisteraars) hebben ontvangen,
mee in onze reflecties.
Ook willen wij graag de gedachten, wensen en behoeften die jullie in de
gemeente hebben over nieuwe series meenemen. Misschien heb je de laatste
maanden iets gemist en heb je gedacht; “waarom hebben ze daar geen
aandacht voor gehad?” Misschien heb je wel een fantastisch idee voor een
serie – of wil je met een werkgroep een thema onder de aandacht brengen?
Al dat soort wensen, ideeën en inspiratie kan ons helpen bij onze afwegingen.
Meestal eindigt zo’n dag met te veel ideeën en zijn we nog een zomer bezig –
met thema’s aan elkaar verbinden, schrappen, kauwen, mijmeren en studeren.
In september komt dan via de Dominicus krant nieuws over de series tot aan de
zomer 2023.
Bij deze dus een oproep. Breng je idee, wens voor een serie in. Dan nemen wij
dat mee in onze overwegingen op 10 juni.
U kunt het sturen naar: secretariaat@dominicusamsterdam.nl.
Alles mag. Niets moet. Namens het LT, Alle van Steenis

- ACTIE SOLIDARITEITSFONDS “VOOR EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE”
De zomervakantie zonder coronamaatregelen komt in zicht. Een tijd om te
genieten van mooi weer, om activiteiten te ondernemen die voor ontspanning
zorgen, een tijd om de dagelijkse beslommeringen even achter te laten.
Zo vanzelfsprekend als het klinkt, is dat niet voor elke Dominicusganger. Niet bij
iedereen zijn de middelen voorhanden om in de zomervakantie een leuke
activiteit te plannen. Om de helpende hand te kunnen reiken organiseert het
Solidariteitsfonds zondag 22 en zondag 29 mei 2022 de actie “Samen delen
voor een fijne zomervakantie”. De Solidariteitsfonds doet een beroep op alle
Dominicusgangers die kunnen geven, om dat ruimhartig te doen.
Geven
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB
0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van
“gift vakantieactie 2022”. Elke bijdrage is welkom. Geeft u liever contant dan
kan dat ook in de bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.
Ontvangen
U kunt u uw aanvraag mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl.
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 31 mei 2022.
Vermeld aub duidelijk:
- uw naam, adres en telefoon
- of u het bedrag contant of op uw rekening wilt ontvangen en wat uw
rekeningnummer dan is.
- 20 JUNI: OUDERENMIDDAG ‘HOE OUDER, HOE WIJZER?’
Een lunch, een goed gesprek, fijne ontmoetingen en een lied – het is alweer
drie jaar geleden dat we een middag organiseerden voor de ouderen in de
Dominicus. We eten samen, wisselen verhalen uit, zwijgen en zingen samen.
Pastor Arjan Broers vertelt een verhaal over ‘wijsheid’ en geeft er uitdagende
opdrachten bij.
20 juni, 12.30 tot 15.30 uur, kosten: eur 7,-, aanmelden via de Werkgroep
Pastoraat: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

-OPROEP WERKGROEP PASTORAAT
Vanwege het vertrek van een aantal leden van de Werkgroep Pastoraat (WP)
zijn we op zoek naar nieuwe mensen. De werkgroep doet drie dingen:
- Op de eerste plaats dient de werkgroep als klankbord voor de pastores voor
het pastoraat.
- Ten tweede organiseert de WP een aantal vaste, doorlopende groepen. Met
daarnaast, in het voor- en najaar, een uitgebreid programma van “eenmalige”
groepsactiviteiten.
- Ten derde fungeert de werkgroep als een spin in het web: wat moet er
praktisch gedaan worden en wie is er, binnen of buiten de werkgroep,
beschikbaar om te helpen?
We vergaderen elke 4 tot 6 weken, doorgaans op maandagavond. Heb je
belangstelling? Neem contact op met de voorzitter, Marleen Wijdeveld (via:
wgpastoraat@dominicusamsterdam.nl) (ook voor incidentele hulp!)

- OPROEP GELUID- BEELD-GROEP
De groep technici voor beeld & geluid is op zoek naar uitbreiding.
Als geluidstechnicus zorg je voor de versterking in de kerk en het maken van
een mooie geluidsmix voor de streaming. Wij zoeken kandidaten met een goed
gehoor en technische affiniteit of ervaring met geluidstechniek. We streven
ernaar in staat te zijn een rooster te maken waarin iedere technicus 1 keer in de
vier weken aanwezig moet zijn.
Voor de beeldtechniek zoeken we mensen die ervaring hebben met
videomontage op de computer. Wij gebruiken Wirecast voor het mixen van
beeld en geluid waarna het uitgezonden wordt naar het internet. Je zal goed
ingewerkt en begeleid worden totdat je in staat bent zelfstandig te opereren.
Contact via secretariaat@dominicusamsterdam.nl
- OPROEP KLUS-GROEP
Binnen de kerk functioneert een groep die ca. 5 keer per jaar klein onderhoud
aan de kerk en pastorie uitvoert. Deze klussen kunnen variëren van hang- en
sluitwerk, timmer- of schilderwerk, verlichting, elektra etc. Het gaat nadrukkelijk
om klein onderhoud, groot onderhoud wordt geregeld door de
Beheercommissie i.s.m. met aannemers/architect.
Uitbreiding van de groep vooral met wat jongere mensen dan nu in de
klusgroep zitten is dringend gewenst. Het mag een ervaren persoon zijn of
iemand met interesse voor gebouwen en techniek, die we dan gaan inwerken in
de diverse klussen in en om het kerkgebouw. Vakopleiding is niet nodig, twee
rechterhanden wel…. Je krijgt dan – soms letterlijk – de verborgen kant v/h
kerkgebouw zien. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met de
Coördinator klusgroep: Gertjan van Dijk (contact via
secretariaat@dominicusamsterdam.nl)

-------PASTORAAT
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
SECRETARIAAT
Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud)
op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 0645503644)
NIEUWSBRIEF
Op de hoogte blijven? Meldt u aan via
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
SOLIDARITEIT
Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
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