
 

Zondagsbrief    

3 november 2019  
 

Heel hartelijk welkom in deze dienst.  

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

Voorganger: Ds. Gert de Ruiter 

Organist: Dhr Rogier Postma. 

Muziekgroep o.l.v. Maaike Heil. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Tien4Tien moment 

- Opwekking 797 (u roept ons samen) 

- Opwekking 194 (U maakt ons één) 

 

Welkom 

Samenzang hemelhoog 686:1,2,3 (Leid, mij Heer) 

Bemoediging en Groet 

 

Presentatie landkaart  

Samenzang  

-Evangelische Liedbundel 263:1,4,5 (Door de wereld | oorspronkelijke 

melodie) 

 - Opwekking 732 (wat een wonder) 

 

 

 

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. 

Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. 

Toen ik een vreemdeling, namen jullie mij in huis. 

Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. 

Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. 

Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe. 

Mattheüs 25, 35-36 

 

Aankondiging collecten  

Collecte + inleidend orgelspel + samenzang gezang 320 (zingt een nieuw lied) 

 

Gebed 

 

Gesprek met Paulien Naber  

 

Lezing Handelingen 6:1-6 

 

Samenzang  



 

- Hemelhoog 395 (Ik wil jou van harte dienen)  

- Hemelhoog 684 (laat uw glorie zien) 

 

Dankgebed & Voorbede voor onze zendingswerkers 

 

Samenzang Hemelhoog 682 (Laat heel de wereld het zien) 

Zegen afgesloten met Evangelische Liedbundel 396:1 (Grijp toch de kansen) 

 

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. 

 

Jaarrekening 2018 

Maandag 4 november zullen de jaarrekeningen van de Diaconie en 

Kerkrentmeesters over het boekjaar 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur ter 

er. Geïnteresseerde gemeenteleden zijn welkom om deze 

in te zien en vragen te stellen. Wij hopen u hier te mogen ontmoeten. 

Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters,  Ezra Overbeek 

 

Seniorenmiddag 

D.V. 7november is onze eerste middag van het seizoen. We rekenen op 

iedereen, zodat de zaal goed gevuld zal zijn, wat zou dat geweldig zijn. 

Deze middag komt mevr Joke van der Meij en ze gaat ons meenemen met een 

lezing over " De Goede Herder". 

Dit onderbouwt zij met aansprekende foto's en filmbeelden,die zij gemaakt 

heeft tijdens een wandeling met de kudde van een schaapherder. 

De middag begint om 14.30 uur en de koffie en thee staat klaar. 

Graag verwelkomen wij u als vrouwenraad, groet Rina 

 
Preekvoorbereiding 6 november  20.30 uur  

We komen op de woensdagavond 6 november van 20.30 tot 21.30 samen in 

Irene. Let op: het is wat later dan anders, omdat we eerst de Dankdagdienst 

hebben. Samen lezen we een Bijbelgedeelte waarover ik zondag ga preken.  

Met elkaar raken we in gesprek over de tekst. Wat betekende het toen en wel-

ke boodschap heeft het anno nu. Welke dingen we moeilijk en wat inspireert je?  

De resultaten uit het gesprek neem ik mee in de preek.  

Ds. Gert de Ruiter  
 

Orgaandonatie: wat doet het met mijn lichaam?  

Afgelopen jaar is er veel discussie geweest over een nieuwe wet, waarin staat 

dat je automatisch orgaandonor bent, behalve als je aangeeft dat je het niet wilt 

zijn. Voor 1 juli 2020 zou elke Nederlander dus een keuze moeten maken. Op 

zondag 3 november willen we direct aansluitend aan de kerkdienst ongeveer 

een uurtje met elkaar onder het genot van koffie en thee nadenken over 



 

orgaandonatie. Wat zijn de spanningen waar je als christen voor staat? Paulus 

schreef 'je lichaam is een tempel', maar wat betekent dat voor deze discussie? 

En hoe zit het met de lichamelijke opstanding als je orgaandonor bent? Na een 

korte inleiding willen we hier met elkaar over bezinnen. We hoeven nog geen 

antwoorden te vinden, maar we willen wel nadenken over de vragen die spelen. 

De leiding is in handen van Mart Jan Luteijn. 
 

Beleidsplan 2020-2024  

Afgelopen weken hebben de eerste 4 taakvelden meegedacht voor het beleids-

plan 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 

10 direct aan een van de taakvelden verbonden zijn, dan ben u/jij van harte 

welkom op 4 november. 

 
Zondag 3 november zangdienst met IMH  

Vanavond 

Er zal deze 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 


