Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 12 juni 2022

VERDWALEN
Serie Leren ontvankelijk leven
ORDE VAN DIENST
1. ‘Midden in de tijd’ (t. J. Meijer, m. E. van Merode)
2. Welkom door Arjan Broers
3. ‘Dat hij verrezen is’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
4. Lezing Johannes 21: 1-13
5. Muziek
6. Overweging door Leontien Dekker
7. ‘Mijn licht, mijn vrijheid’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 48)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafel met ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
10. Brood en wijn, met 'Die om mij smeekt' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 13)
11. Voorbeden
12. 'Zegen ons en behoed ons' (Num. 6:24-27, m. G. Bremer)

Zang: Dominicuskoor
Piano/orgel: Evert van Merode , dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Hans Boetje (geluid), Jan Noot (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 5 juni: € 2.885,95 (waarvan € 1.300,- via Givt). De helft van dit bedrag gaat naar
Stichting Jireh voor SchuldHulpMaatje. Amsterdam.
-------

-------

AGENDA
- Zondag 19 juni: De cultuurschok kwam op de terugweg. Overweging door Juut
Meijer
- Zondag 26 juni: Door de wereld ga ik en vraag…Overweging door Marcel
Elsenaar
-------

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.

- 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 DOMINICUSKOOR
Vind jij de Dominicus ook zo'n fijne ruimte? Om te mijmeren, van de mooie muziek en
teksten te genieten en bij een kop koffie mensen te ontmoeten?
Dan nodigen we je graag uit om eens een koorrepetitie op donderdagavond mee te
maken! Alle stemgroepen kunnen versterking gebruiken, vooral de bassen, tenoren en
alten. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar
dominicuskoor@dominicusamsterdam.nl
In juli en augustus zijn er wegens vakantie geen repetities op donderdagavond. Mensen
die graag zingen en bekend zijn met de liederen, kunnen op zondagochtend samen met
het Dominicuskoor oefenen voor de dienst. Dit zomerkoor is actief vanaf zondag 10 juli;
aanvang repetitie om 10 uur, aanvang dienst om 11 uur.
Graag tot ziens in het Dominicuskoor!
-OPROEP SCHOONMAAKGROEP
Kleine moeite, schoon resultaat!
Heb je altijd al iets willen doen voor onze Dominicus? Of komt die gedachte nu bij je op?
Het kán!
Elke week is er bijna onzichtbaar een groep vrijwilligers in de Dominicus-kerk en pastorie bezig om ons mooie gebouw schoon te houden. Iedere week een ander groepje
en op een andere dag van de week. Heb jij één keer in de 5 weken tijd daar bij te zijn?
Of wil je eerst uitproberen of het wat voor jou is?
Meld je aan bij: Riet Nouwens (mnouwens@hetnet.nl) of Hannie Bulsink
(hwmkoelm@xs4all.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- EN 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
De klusgroep doet de essentiële klusjes: hang- en sluitwerk, timmer- of schilderwerk,
verlichting, elektra. Uitbreiding van de groep met vooral 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 kun je mailen of bellen met de coördinator klusgroep: Gertjan van Dijk (contact
via secretariaat@dominicusamsterdam.nl)
- DE BIBLIOTHEEK VAN JAN NIEUWENHUIS GEDEELD
Een tastbaar aandenken aan Jan Nieuwenhuis. Voor en na de slotdienst op 26 juni kunt
u een boek meenemen uit de omvangrijke bibliotheek van Jan Nieuwenhuis. Jan is één
van de oprichters en grote inspirators geweest van deze gemeente. Nog steeds staat in
de pastorie een groot deel van zijn boekenverzameling, die we nu gaan opruimen.De
boeken zullen bij de slotdienst rond het podium staan.
Jan zou het mooi gevonden hebben dat zijn bezit rond gaat in deze gemeente.
De Beheercommissie
--------

VOOR DE KINDEREN
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een verhaal te
lezen, erover te praten of te knutselen 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 op di-vrijdag van
9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644)
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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