Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 28 augustus 2022

TROOST
Serie Zomerdiensten
ORDE VAN DIENST

1. ‘Dit huis vol mensen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 7)
2. Welkom door Janneke Stegeman, gedicht ‘Troostzoekers’ van Marieke Lucas
Rijneveld
3. ‘Eerste stem’ (t. J. Delver naar H. von Bingen, m. T. Löwenthal - Blauw 31)
4. Lezing Job 2: 11-13
5. ‘Uit de diepte’ (t. S. Prins, m. G. Bremer - Blauw 10)
6. Overweging door Bettine Siertsema
7. ‘Zijn alsof niet’ (t. H. Oosterhuis, m. Lyon 1548 - Groen 62)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafel met ‘Niemand heeft U ooit gezien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 80)
10. Delen van brood en wijn
11. ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 60)
12. Voorbeden en zegen
13. ‘Uit staat en stand’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 19)
Zang: Dominicus Zomerkoor
Pianist: Evert van Merode, dirigent: Herman Rouw
Techniek: Bert Haver (geluid), Mirjam Nieboer (beeld)
Tijdens de zomerdiensten is er niet altijd een overweging beschikbaar, maar als die er is,
is die 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 21 aug: € 1457,72 (waarvan via Givt € 604,50)
Het Adema-orgel zal vanwege herstel en groot onderhoud van 28 juni t/m eind
september niet meer klinken.
------

AGENDA
- Zondag 4 sept: ‘Delf mijn gezicht op’. Openingsdienst. Overweging door Arjan
Broers
- Zondag 11 september: ‘Qui regarde vers Dieu’. Taizé-viering.
Overweging door Eva Martens
------

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.
- EXTRA BESTEMMING COLLECTE: STICHTING VPSG
De collecte van vandaag wordt vandaag gedeeld met de VPSG
te Haarlem.
Bankrekening: NL81 TRIO 0212 2657 17, tnv Stichting VSPG. Meer informatie:
www.vpsg.nl
- STUKJES KERK AFGEZET
Op 29 juni is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar, een steen naar beneden
gevallen. Veiligheidshalve is de plek waar de steen naar beneden is gekomen afgezet.
Ook ziet u dat het Jozefaltaar is afgezet, dit uit voorzorg omdat in de muur boven de
spitsboog soortgelijke scheuren als boven het Rozenkransaltaar zitten.
Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen
voor het hoofdaltaar te zitten.
de Beheercommissie
- BOEKENTAFEL
Het boek ‘Troost. Als licht in donkere tijden’ van Michael Ignatieff (€ 27,50) is
verkrijgbaar bij de boekentafel. En verder de gedichtenbundel ‘Dood gewoon gaan
hemelen’ (€ 30,-), twee titels van en over de Perzische dichter Rumi (€ 12,- en € 14,95)
en natuurlijk de roman ‘Mevrouw Dalloway’ van Virginia Woolf (€ 10,-).
ZOMEROPENSTELLING
Vandaag weer de laatste zomeropenstelling: na de viering blijft de Dominicus geopend
tot circa 16.00 uur. Er is gratis koffie en thee.
- 9 SEPTEMBER: DINER PENSANT
In samenwerking met de Stichting Voor meer vrijzinnigheid organiseren we een Diner
Pensant rond het thema ‘Verbondenheid onder druk’. Er zijn 50 plaatsen, u kunt zich nu
al opgeven. Voor informatie of aanmelding (toegang eur 25,- ) kijk op:
www.dominicusamsterdam.nl/dinerpensant/
- 25 SEPTEMBER: GEMEENTEMIDDAG ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’
Noteert u de datum alvast? zondag 25 september, na de dienst: gemeentemiddag
‘Omzien naar elkaar’. Ingeleid door Eva Martens en Arjan Broers. Uitgeleid door muziek
en dans. Meer informatie volgt.

------

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. 06-16067735
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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