
 

Zondagsbrief    

27 oktober 2019  
 

Heel hartelijk welkom in deze dienst.  

Ook als u hier te gast bent hopen wij dat u zich thuis voelt. 

Voorganger: Ds. W.H.B. ten Voorde. 

Organist: Dhr Hans van Noord. 

Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Tien4tien:  

- Psalm 84: 1, 3 en 6  

- Opwekking 680 (iedereen zoekt naar liefde)  

- Johan de Heer 149 (Groot is uw trouw o Heer)  

 

Welkom en mededelingen  

Aanvangslied Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)  

Stil gebed / Votum en groet  

Gezang 255 : 1 en 2 ( Ere zij aan God de Vader )  

Wetslezing  

Opwekking 125 (Heer, ik kom tot U )  

 

Lofprijsblokje  

- Opwekking 488 (Heer, ik kom tot U)  

- Opwekking 616 (Houd me dicht bij U)  

- Er is moed voor nodig  

Kindermoment  

 

Schriftlezingen : Ezechiel 36 ; 16 t/m 28  

Jeremia 32 : 37 t/m 41.  

Psalm 105 : 3 en 4  

 

Preek thema: Gods trouw aan Israel  

Psalm 124 : 1 en 4  

 

Dankgebed  

Collecten  

Opwekking 367 (Als God Zijn stem doet horen in Israel)  

Zegen. 
 

Na de dienst is er rechts onder het orgel gelegenheid voor gebed of een kort 
gesprek met iemand van het pastoraat.  

En u bent welkom in Irene om met elkaar een kopje koffie,  
thee of limonade te drinken. 



 

Groeten uit Herrnhut,  

20-10-2019 

Op de zondagmorgen loop ik met 

klasgenoot Joe uit Bangladesh over 

de brug van het kasteel van Jeugd 

met een Opdracht. Een prachtig 

plaatje is het: de zon schijnt zacht 

door de bomen terwijl de goudgele 

bladeren in hoog tempo 

neerdwarrelen. Morgen mag ik die 

bladeren handmatig wegharken, 

tijdens m'n werktaak als tuinman. 

Het kasteel ziet er uitnodigend uit, 

met de vriendelijke ramen aan de 

voorkant. Hoewel ik uitzie naar het 

ontbijt, is mijn hoofd nog bij de 

lessen van afgelopen week. Jezus-

week, dat heeft me flink geraakt. 

'Obrigado Jesus' zoals Antonio zou 

zeggen. Oftewel, danku Jezus. 

Gelukkig begrijpt U alle talen Heer, 

zelfs de talen van mijn hart. 

De discipelen misten vaak de clou als 

ze met Jezus optrokken (bijv. Lukas 

9:28-33). Toch blijft Jezus vol liefde 

en neemt Hij steeds opnieuw 

initiatief voor een diepere relatie met 

de mensheid. Hoe vaak heb ik wel 

niet de clou gemist in mijn relatie 

met God? Toch verlangt Hij naar een 

diepere relatie met mij, wat een 

genade! Vanuit Duitsland wil ik u 

allen de hartelijke groeten doen. 

Bedankt voor alle steun en gebeden 

vanuit Nederland. Hier door 

Herrnhut loopt een kabbelend 

beekje, en ik bid dat het verfrissende 

water van de Heilige Geest als een 

beek van Herrnhut naar Aalsmeer 

toe stroomt. God's zegen! Kees-Jan 

Leegwater 

 

Pubers en geloven 12 november 

Bij het opdragen of dopen van uw 

kind(eren) hebben we ons 

voorgenomen om ze met het 

christelijk geloof op te voeden. Als ze 

jong zijn lukt dat meestal nog wel 

aardig. Als ze ouder worden wordt 

het vaak toch lastiger om ze te mee 

te krijgen naar kerkelijke activiteiten. 

zondagochtend liever in bed liggen. 

Op andere dagen hebben ze het vaak 

veel te druk met hun sociale leven/ 

media, sport, school, bijbaantje. Het 

is een hele kunst om hier goed mee 

om te gaan. Soms met gepaste 

afstand, soms weer met meer regie 

en structuur. Tim en Christa 

Baksteen van de Stichting Generatio 

willen daarover op 12 november met 

ons in gesprek gaan. Omdat bij 

geloofsontwikkeling vrienden, 

ouders en jongerenwerkers een 

belangrijke schakel zijn in deze 

lastige periode van het leven van 

een jongere, willen we ouders en 

jongerenwerkers van harte 

uitnodigen op deze toerustings-

avond. We richten ons met name op 

de leeftijdsgroep van 10-20 jaar. De 

avond wordt gehouden in Irene van 

20:00 tot max 22:00 uur. 

 

A la carte. 

Vanavond is er à la carte avond bij 

de familie Vollmuller. Een avond 

ontmoeting en gezelligheid onder het 

genot van lekker eten. Jongeren 

vanaf 16 jaar zijn welkom en neem je 

iemand mee is dat altijd goed. Meld 

je wel even aan met een appje (06-

22408013, Ellen) zodat we weten 

hoeveel borden we klaar kunnen 

zetten. 

Gezellig als we elkaar zien vanavond, 

om 18 uur bij Jeroen en Ellen 

Vollmuller.  

Adres: Vlasskkerlaan 46 

 



 

Bezoek Synagoge Amstelveen op 

17 november. 

Zoals reeds enkele keren vermeld 

organiseren wij als werkgroep Israël 

dit najaar rond de feesten van Israël 

enkele activiteiten. Op zondagavond 

17  november (20:00 uur) gaan wij 

een bezoek brengen aan Rabbijn 

Groenewoudt in de synagoge van 

Amstelveen.  Rabbijn Groenewoudt 

gaat ons meenemen in wat het 

betekent voor zijn gemeente en het 

Joodse volk om de afgelopen intense 

weken van Joodse feesten, van het 

Joodse nieuwjaar (Rosj Hasjana), 

Grote Verzoendag (Jom Kipoer) tot 

het Loofhuttenfeest (Soekot), te 

doorleven. Twee jaar geleden 

hebben wij met ongeveer 60 

belangstellenden vanuit onze 

gemeente ook een bezoek gebracht 

aan Rabbijn Groenewoudt. 

Vorig jaar is hij te gast geweest bij 

ons in de gemeente.  

Wij zouden het als werkgroep Israël 

ontzettend fijn vinden weer met een 

grote groep richting Amstelveen te 

gaan, om te kunnen leren, om te 

kunnen delen, om onze 

betrokkenheid ver weg (Yitav, Israël) 

maar ook dichtbij te kunnen tonen 

met het Joodse volk. Gezien de 

benodigde veiligheidsmaatregelen is 

vooraf aanmelden wel noodzakelijk. 

De aankomende weken kunt u zich 

aanmelden via de intekenlijst die bij 

de uitgang van de dorpskerk voor u 

klaarligt. Ook kunt u zich aanmelden 

via email-adres paul.stroes@ziggo.nl, 

met vermelding van voor- en 

achternaam van de personen die 

meegaan. Nadere informatie volgt in 

de aankomende weken. 

Hartelijke groet, Werkgroep Israël  

 

 

Beleidsplan 2020-2024 

Afgelopen weken hebben de eerste 4 

taakvelden meegedacht voor het 

beleidsplan voor de komende jaren. 

Het waren goede en inspirerende 

avonden! De komende weken komen 

de andere taakvelden aan de orde. 

Mocht u of jij niet direct aan een van 

de taakvelden verbonden zijn, dan 

ben u/jij van harte welkom op 4 

november.  

Mocht u/jij een bepaalde avonden 

niet kunnen, schuif gerust bij een van 

de andere avonden aan. De avonden 

zijn van 20.00 tot 21.30.  

De komende avonden zijn op:  

28-10-19 

Team diensten met alle daaraan 

gerelateerde teams. 

30-10-19 

Jeugdwerk met alle daaraan 

gerelateerde teams. 

4-11-19 

Avond voor gemeenteleden die niet 

direct gerelateerd zijn aan een van 

de bovenstaande taakvelden. 

Ieder heel hartelijk welkom om op 

één van deze avonden aan te 

schuiven! 

  

De tekst van het oude beleidsplan 

kunt u vinden op de nieuwe website:  

https://hervormdaalsmeer.nl/wp-

content/uploads/2019/07/DorpskerkA

alsmeer.Beleidsplan15-18-4.pdf 

De beleidsplancommissie.  

 

MANNENONTBIJT 

Zaterdagmorgen 2 november om 

8.00 wordt het eerste Mannenontbijt 

van dit seizoen gehouden, het is 

misschien wat vroeg je bed uit, maar 

je krijgt er een goed ontbijt voor, een 

mooie boodschap en fijne 

gesprekken voor terug. Wij hebben 

voor deze morgen Bart Herfst 

mailto:paul.stroes@ziggo.nl
https://hervormdaalsmeer.nl/wp-content/uploads/2019/07/DorpskerkAalsmeer.Beleidsplan15-18-4.pdf
https://hervormdaalsmeer.nl/wp-content/uploads/2019/07/DorpskerkAalsmeer.Beleidsplan15-18-4.pdf
https://hervormdaalsmeer.nl/wp-content/uploads/2019/07/DorpskerkAalsmeer.Beleidsplan15-18-4.pdf


 

uitgenodigd, die grote man die zo 

enthousiast en inspirerend over onze 

Heer en Heiland en het geloof kan 

praten, dat belooft dus wat. 

Gasten zijn uiteraard welkom dus 

mannen van Aalsmeer en omstreken, 

neem je vriend, buurman, broer 

gerust mee. Na afloop van de dienst 

op zondag worden er 

aanmeldformulieren bij de uitgang 

uitgedeeld. Aanmelden kan bij 

Bernard Sparnaaij, Joop Stroes of 

Dick Verhoef, 

email: dverhoef@kpnmail.nl of 

bel/app 06 22461212 

Met vriendelijke groet 

Mannenontbijtteam 

  

 

 

 

 

Zondag 3 november zangdienst 

met IMH 

Zondag 3 november a.s. staat de 

laatste zangdienst 

avond, inmiddels traditiegetrouw, 

medewerking worden verleend door 

het Interkerkelijk Mannenkoor 

Haarlemmermeer dat onder leiding 

staat van Hans van Noord.  

Het koor zal een aantal nummers ten 

gehore brengen en ook de 

samenzang zal uiteraard niet 

ontbreken, begeleid door dhr. Van 

Noord op het Knipscheer orgel van 

de Dorpskerk. De dienst zal onder 

leiding staan van de eigen 

wijkpredikant ds. G.H. de Ruiter. Al 

met al belooft het weer een mooie 

en muzikale dienst te worden. Graag 

tot 3 november om 18.30 uur in de 

Dorpskerk! 

 

 

 
 

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

mailto:dverhoef@kpnmail.nl

