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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 Henk van Voorst. 

Muziekgroep o.l.v. Ilona Harting. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Moment voor de dienst 

Tieneropwekking 210 Kijken met uw ogen 

Johan de Heer 595a Op U mijn Heiland 

Evangelisch liedbundel 188 Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

 

Welkom 

Psalm 150 Looft God, looft God overal 

 

Bemoediging en Groet 

Blok van lofprijzing. 

Opwekking 645 Ik kies vandaag 

Opwekking 575 Jezus alleen 

 

Kindermoment door Nees,  

aansluitend mogen de kinderen naar de nevendienst 

Collecte + inleidend orgelspel 

 

Gezang 322 vers 1,2,3, 5 en 6 

 

Woorden ter inleiding van het woord 

 

Lezing Lucas 16:1-14 

 

Gebed aansluitend zingen we 

Hemelhoog 632 couplet 1, 2 en 5 

Gezang 323 vers 1, 2 en 3 

 

Verkondiging  

Opwekking 732 Wat een wonder dat ik meewerken mag 

 

Korte video presentatie werk Fred & Wilma 

Voor- en dankbeden 

Slotlied Opwekking 249 Samen werken 

Zegen aansluiten zingen gezang 456 vers 3 Amen, amen, amen.. 



 

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. 

 

 

Het leven van een jongere is best ingewikkeld. Bij veel jongeren staat het 

geloof niet persé op nummer één. Is dat erg? Moeten we daar iets mee? Wat 

kunnen we (de kerk, ouders, jongerenwerkers) bieden als het gaat om 

geloofsontwikkeling? In hoeverre kunnen we jongeren sturen? De ene jongere 

kan het allemaal niets boeien, de andere jongere is juiste heel kritisch. Wanneer 

laat je het los? Hoe houden ze zich staande als gelovige in de maatschappij?  

Tim en Christa Baksteen van de Stichting Generatio willen op 12 november 

daarover 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 toerustingsavond. 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. 

 

Kids for God 

Zondag gaan we weer met elkaar zingen. We gaan nog even goed ons best 

doen want op zondag 17 november a.s. zingen we in de kerk. Nog even de 

liedjes: Vandaag, Alles wat je droomt en Altijd maar beter. Jeanne en Tineke 

 

Oogstcollecte 

Afgelopen week sto

Oost al op zondag 3 november en bij ons op woensdag 6 november.  

In deze periode vragen we ook uw aandacht voor de Oogstcollecte. Een deel 

van Gods zegen mogen we als financiële offergave teruggeven voor het werk 

van en in de onze gemeente. De brieven voor de Oogstcollecte worden deze 

week verspreid, maar u kunt ons al een stuk op weg helpen als u na de dienst 

uw eigen envelop en die van uw eigen wijk meeneemt en bij uw buren in de bus 

gooit. De enveloppen liggen klaar in Irene. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 

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. 

 

Mannenontbijt 

p het 

mannenontbijt. Bernard opende met gebed en sprak daarna over het gebed van 

wandeling met God, de Here Jezus en de Heilige Geest, hij haalde een aantal 

bijbelteksten aan en gaf hier een duidelijke uitleg bij, ook hoe hij hier zelf door 

gevormd is. Vooral zijn persoonlijke verhaal, waarbij hij van nabij heeft 

meegemaakt welke kracht er van het gebed uitgaat, maakte bij velen indruk en 

werd ademloos en met emotie aangehoord. Duidelijke boodschap was en is, 

gebed zet dingen in beweging.  Wij kunnen terugkijken op een mooie ochtend, 

mede door de gulle giften, bedankt mannen, kunnen we een bedrag van € 

235,00 aan Bart Herfst schenken, welke hij kan gebruiken voor het jeugdwerk 

ook de koffiepot is wat gesponsord. 

(z.s.m.) terug te vinden op de website 

 

 
 

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

mailto:paul.stroes@ziggo.nl

