Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 2 oktober 2022

DE WOEDE ALS PASSIE
Serie Woede
ORDE VAN DIENST
1. ‘Hoe is uw naam’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 23)
2. Welkom door Henk Hillenaar
3. ‘Niksers, leeghoofden’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 172)
4. Lezing: Genesis 32: 10-13, 23-33
5. ‘Verdeeld, verstroefd’ (t. H. Oosterhuis, m. A. v. Baest)
6. Overweging door Germain Creyghton
7. ‘Jij bent van jou’ (t. H. Oosterhuis, m. Ic seg adieu - 169)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafelgebed
10. Delen brood en wijn met ‘Dan nog’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 168)
11. Voorbeden en zegen ‘Jij, Levende’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen)
12. ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (t. H. Oosterhuis, m T. Löwenthal)

Zang: Dominicuskoor
Piano: Dennis Vallenduuk, dirigent: Evert van Merode
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)

------

AGENDA
- Zondag 9 okt: ‘God van vergelding’. Overweging door Janneke Stegeman
- Zondag 16 okt: ‘Vloeken in de kerk’. Overweging door Rikko Voorberg
------

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.
- STUKJES KERK AFGEZET & STEIGER GEPLAATST
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 is het Jozefaltaar afgezet, omdat in de spitsboog daar, door soortgelijke scheuren
als boven het Rozenkransaltaar, ook stenen los zitten. Deze plekken worden nu
hersteld. Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen voor het hoofdaltaar te zitten.
de Beheercommissie
- BLOEMBOLLEN VERKRIJGBAAR
Op veler verzoek zorgde Wilbrord Braakman ervoor dat er op 2 oktober na de dienst
weer diverse zakjes bloembollen te krijgen waren. De bollen zijn geteeld door de familie
Huiberts in St Maartensbrug waar een aantal Dominicusgangers vorig jaar is geweest.
Zie hun website www.huibertsbloembollen.nl.
Indien je zelf een keus wil maken en het is op voorraad kan dat worden doorgeven aan
Wilbrord via braakman@wilbrord-nature.nl (dit kan tot half oktober).
De zakjes kosten € 7,- De meeropbrengst is voor Amnesty.
- TAAL DIE ONS AANSPREEKT
4 bijeenkomsten, op 3 en 17 okt en 7 en 21 nov, van 19:30-21:30. Onder leiding van
Suzanne Riesthuis, met medewerking van Henk Hillenaar.
Over taal die aanspreekt, die blijft hangen, die je enthousiast maakt.
Aan de hand van (Dominicus)liedjes, gedichten en (film)beeldtaal. Elke avond heeft een
eigen thema: veiligheid en avontuur; communicatie; identiteit; bevrijding.
U kunt u nog aanmelden t/m 29 september via:
werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

------

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

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

DOMINICUSCONTACTGROEP

Marleen Wijdeveld, tel. 06-22777645

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van
9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644)

NIEUWSBRIEF

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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