Dominicus
+Amsterdam+

Zondag 13 nov 2022

VANDAAG STEL IK U VOOR DE KEUZE
Serie Toekomst van het sterven
ORDE VAN DIENST
1 ‘Een mens te zijn op aarde’ (t. H. Oosterhuis, m. T. de Marez Oyens - 89)
2. Welkom door Leontien Dekker
3. ’Het woord dat ik u heden geef’ (Deut. 30:11-14) (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers 235)

4. Lezing Deuteronomium 30: 15-20
5. ‘Lied van Mozes’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
6. Lezing ‘De heer is mijn verder’ van Michel van der Plas
- pianospel 7. Overweging door Annemarieke van der Woude
8. ‘Een schoot van ontferming’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 67)
9. Mededeling en collecte
10. Tafelgebed met ‘Gezegend zijt Gij’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 34)
11. Delen brood en wijn
12. ’Op mijn levenslange reizen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 75)
13. Voorbeden zegen
14. ‘Die de aarde boetseerde’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

Zang: Dominicuskoor
Piano: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Bert Haver (geluid), Mirjam Nieboer (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 6/11: € 1.481,97 (waarvan via Givt € 807,-)

AGENDA
- Zondag 20 nov: Een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood. Overweging door
Marcel Elsenaar
- Zondag 27 nov: Mij geschiede naar uw woord. Overweging door Juut Meijer
------

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 – OPEN HUIS
Vandaag gaat de helft van de collecte naar het Open Huis op 25/12,
IBAN: NL37 INGB 0004 8850 50 tnv Open Huis Dominicus
- 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:
- 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 via:
collectencommissie@dominicusamsterdam.nl
Voor de criteria en informatie zie het bericht op de website: Aanmelden-projecten-extracollecte-2023
- 22 NOV ev: BIJBELLEZEN: PREDIKER
Op 22-11, 6-12 en in 2023 op 10-1 en 24-1 gaan we 4 avonden met Gerard Swüste
Prediker lezen aan de hand van zijn laatste boek. Dinsdag van 19:30-21:30, inloop
19:15. Er is nog plek voor een paar deelnemers.
Meld je aan bij Betsie Wessendorp: of Anne-Marie Hauer (contact via het secretariaat)
- WARME KAMER
Vanaf 17 nov doet de Dominicus mee aan het Warme-kamer project samen met het
Leger des Heils, de Protestantse Diakonie A’dam en de PKA. We stellen 1 dagdeel per
week een verwarmde kamer open waar mensen op verhaal kunnen komen. We zorgen
zo voor een lappendeken van warme kamers over de stad, waarbij de Dominicus 1 van
de lapjes is. Zie voor meer informatie het bericht op onze website:
dominicusamsterdam.nl/project-warme-kamer/
- KERSTKAARTENVERKOOP 24/12
Op 4 december, 11 december en 18 december zullen na de diensten de kaarten voor de
2 kerstavonddiensten ( om 19:00u en 22:00u) te koop zijn.

Vanaf volgende week meer informatie. Er zal een (bescheiden) mogelijkheid komen de
kaarten per post te bestellen, maar wij vragen u zoveel mogelijk de kaarten in de kerk te
komen halen – of dat te laten doen door mede-Dominicusbezoekers (u kunt dat nu alvast
onderling afspreken).

- 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
SOLIDARITEIT

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

Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl

