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+Amsterdam+

Zondag 6 nov 2022

E N A D E M U I T…
Serie Toekomst van het sterven
ORDE VAN DIENST
1. ‘Wees hier aanwezig’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 12)
2. Welkom door Colet van der Ven en stilte
3. ‘Zwemmen en varen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 162)
4. Lezing: uit Leven in volheid van Timothy Radcliffe
5. ‘Die om mij smeekt’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 13)
6. Lezing: Marcus 8: 31-36
- Muziek 7. Overweging door Arjan Broers
8. ‘Hierheen adem’ (t. H .Oosterhuis, m B. Huijbers- 180)
9. Mededelingen, collecte
10. Tafelgebed: ‘Kom over ons met uw Geest’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
11. Delen brood en wijn, met ‘Staan in licht’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - 246)
12. Voorbeden en zegen
13. 'Dan nog' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 168)

Zang: Dominicuskoor
Piano: Evert van Merode, dirigent: 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 30/10: € 1.746,49 (waarvan via Givt € 880,-)

AGENDA
- Zondag 13 nov: Vandaag stel ik u voor de keuze. Overweging door
Annemarieke van der Woude
- Zondag 20 nov: Een trouwe reisgenoot…Overweging door Marcel Elsenaar
------

MEDEDELINGEN
- TIP VAN DE BOEKENTAFEL:
De jeugdroman ‘Cyrus en Farnaz over 7 grenzen’ is een vluchtverhaal gebaseerd op
blogs van en interviews met Iraanse en Syrische vluchtelingen. Het is het debuut van
Marc van Waes en kost € 16,99.
- ‘In de mens leeft een verlangen’ van Ruud Bruggeman: een levensweg als
pelgrimsweg, prijs € 22,50;
- De veelgeprezen biografie ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’ van Judith
Koelemeijer kost € 34,95
- 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.
- DOMINICUSKRANT 406
De nieuwe Dominicuskrant, no 406 – november, is uit. Zie de Dominicuskrant op de
website (onder ‘Wij doen’).
. - 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.
- VACATURES BELEIDSRAAD PER 1/1/2023
Wat is er leuker en belangrijker dan lid te zijn van de Beleidsraad
van de Dominicus? Niets, natuurlijk. Je helpt en ondersteunt alle
prachtige initiatieven die hier in de Dominicus plaatsvinden. En/of je
geeft richting aan waar we met de Dominicus naar toe willen. Je ziet het, twee heel
verschillende manieren waarop je in de Beleidsraad kan gaan zitten. Beide is nodig,
jouw inbreng is nodig! Stuur je reactie naar beleidsraad@dominicusamsterdam.nl of
spreek één van ons aan.
De BR
- 3 DECEMBER LIEDDAG 100 JAAR BERNARD HUIJBERS
Een uitgebreide lieddag om de 100-e geboortedag van Bernard Huijbers
te vieren,
Van 10:00 -16:00, kosten eur 15,- ( incl alle koorpartijen).
Graag aanmelden via lieddaghuijbers@gmail.com
Meer informatie via de Agenda (scroll naar 3 december) of scan:

- BEGELEIDERS GEZOCHT DE LANGSTE NACHT 21 DECEMBER
Speciaal voor de langste nacht ontwikkelen theatermaker Alexandra Broeder en pastor
Arjan Broers een tocht tussen theater en kerk, dwars door het centrum van het
Amsterdam. Een rituele ervaring, beginnend in het theater om 20:00 en eindigend in de
Dominicuskerk.
Voor deze tocht zoeken wij 4 à 6 vrijwilligers die die avond de wandelaars willen
begeleiden. Aanmelding via: wgpastoraat@dominicusamsterdam.nl

- AANMELDEN PROJECTEN EXTRA BESTEMMING COLLECTE 2023
Voor de maandelijkse extra bestemming van de collecte ten bate van projecten buiten de
Dominicus kunnen voor 2023 nieuwe aanvragen worden aangemeld. Aanvragen voor de
eerstvolgende beoordeling dienen vòòr 1 januari te zijn toegestuurd.
Voor de criteria en informatie zie het bericht op de website:
Aanmelden-projecten-extra-collecte-2023
- VAKANTIE EVA MARTENS
Eva Martens is van 7 - 28 november drie weken met vakantie. Ze is in deze periode niet
bereikbaar. Voor dringende pastorale zaken kunt u natuurlijk contact opnemen met Arjan
Broers.

------

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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