
 

Zondagsbrief    

17 november 2019  
 

Heel hartelijk welkom in deze dienst.  

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

Voorganger: Dhr P.J. Verhagen 

Organist: Dhr Rogier Postma. 

Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Voor de dienst 

- Opwekking 820 Feest van genade 

- Gezang 320: 1, 3 en 4 

 

Mededelingen 

Psalm. 8: 1 

 

Stil gebed, Votum 

Psalm . 8: 3, 4 

 

Geboden 

Psalm. 119: 34 

 

Optreden Kinderkoor Kids4God 

 

- Opwekking 622 (Groot is de Heer) 

- Opwekking 630 (Vader u bent goed) 

 

Gebed 

1
e
 Schriftlezing Gen. 4: 20-22; 11:1-7 

Gezang 479: 1, 3 

 

2
e
 Schriftlezing Luc. 12: 16-21; Hand. 2: 22-24 

Hemelhoog 590 

 

Preek 

 

 

Gebeden 

Inzameling 

 

Hemelhoog 258 

Bede om de 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. 

 

Avondmaal  

Op 1 december as hopen wij weer het avondmaal te vieren. In antwoord op de 

wens van sommige gemeenteleden willen wij de mogelijkheid geven, dat u op 

verzoek een persoonlijk klein bekertje krijgt om de wijn uit te drinken. Dit kan 

om verschillende redenen zijn, zoals gezondheid, hygiëne of iets anders. Deze 

bekertjes willen we van tevoren gevuld klaar zetten aan het begin van de tafel. 

Degenen die vooraf aangegeven hebben hier gebruik van te willen maken, 

kunnen het bekertje meenemen en drinken op het moment dat de grote beker 

voorbij komt.  

We proberen het op deze manier uit, omdat we het belangrijk vinden dat 

iedereen aan het avondmaal kan meedoen. We hopen dat we met velen uit de 

grote beker blijven drinken, zodat we met elkaar de bijzondere band van de 

gemeenschap voelen. In Mattheus 26: 27 lezen we dat Jezus de beker heeft 

doorgegeven en g  

Als u gebruik wilt maken van een klein bekertje, dan kun u dat doorgeven aan 

een diaconie lid of bellen naar Edwin Koster, telnr 06 44242745.  

De diaconie: Peter van de Velde, Rietje Hulsbos, Edwin Koster en Margriet van 

Klinken 

 

Informatie bezoek Synagoge 17 november. 

Zondagavond 17 november brengen wij een bezoek aan Rabbijn Groenewoudt 

in de synagoge in Amstelveen. Meer dan 30 personen hebben zich tot dusver 

opgegeven. 

De volgende informatie is van belang: 

19:00 uur verzamelen gebouw Irene Aalsmeer  

19:15 uur vertrek richting Amstelveen (graag zo veel mogelijk samen rijden ivm 

parkeren)  

Adres: Max Havelaarstraat 435 te Amstelveen  

20:00 Aanvang 

 

Groeten uit Herrnhut, 11-11-2019 

Inmiddels start vandaag alweer week 7 van mijn DTS in Herrnhut, de tijd vliegt. 

De afgelopen twee weken hadden we bijzondere sprekers in ons midden. Eerst 

was dat Dan Baumann uit The States. Het was prachtig om zijn verhalen te 

horen. Dan heeft in de gevangenis in Iran gezeten voor het verspreiden van het 

evangelie daar. Dit was zacht gezegd geen pretje. Tijdens de rechtszaak ging 

het om de doodstraf. Echter durfde hij te getuigen van God's liefde tijdens 

diezelfde rechtzaak, wat een getuigenis!  

Ook heeft Dan een heftig ongeluk gehad waarbij hij tijdens een hike naar 

beneden viel. Het heeft mij diep geraakt dat Dan hier in Herrnhut staat te 

https://www.google.com/maps/search/Max+Havelaarstraat+435?entry=gmail&source=g


 

spreken, terwijl de doktoren zeiden dat hij de gevolgen van de val niet kon 

overleven. Het krachtige aan de verhalen van Dan is dat hij in alles naar Jezus 

wijst. 'Go Jesus!' zegt hij dan. Alles wat hij doet komt voort uit een intieme 

relatie met God en een dagelijks dieper begrip van Gods liefde voor ons. 

Afgelopen week hadden wij de sprekers Tom & Donna Cole over tijdens de Pure 

Heart week. In deze week staat heling van ons hart centraal. Het was een 

emotionele en zware week, maar ben ontzettend dankbaar voor het herstel wat 

Jezus geeft in mijn hart. God wil ons hart puurder maken zodat wij gezonde 

relaties met God en elkaar kunnen aangaan. 

Al met al genoeg om een boek over te schrijven wat hier allemaal gebeurd in 

Jezus naam. Ik mag steeds meer groeien in de relatie met God, wetende God 

dat Hij van mij geniet, ook al doe ik helemaal niets. Dat geeft veel rust moet ik 

zeggen. God's liefde voor ons is groter dan onze daden of emoties. God is echt 

echt echt een hele goede vriend en vader!  

Volgende week gaan wij met de Revive DTS op mini-outreach naar Rotterdam. 

Bid u mee voor gezegende tijd daar? Ik dank ik vanuit hier voor uw gebed en 

ondersteuning. God's zegen! Wilt u meer weten van mijn avonturen in 

Herrnhut? Stuur een mailtje naar kees.jan.leegwater@gmail.com. 

De groeten van Kees-Jan 

Jugend mit einer Mission, Untere Dorfstr. 56, 02747 Herrnhut 

 

Gezocht: liefst 2 muzikanten én helpende handen bij de jongste kinderen 

tijdens 1e kerstdag. 

Tijdens de ochtenddienst zullen de kinderen tot en met 9 jaar een gedeelte van 

de dienst een eigen programma hebben. 

We zouden het fijn vinden om onder muzikale begeleiding te starten met zingen 

van kerstliederen. Daarna willen we met elkaar luisteren naar het kerst verhaal 

gevolgd door het maken van een passende knutsel. 

 

Kerststukjes-actie 

De diaconie wil dit jaar weer kerststukjes gaan verkopen. Met deze actie 

worden twee projecten gesteund, nl de gevangenenzorg in Albaniė en het 

aangegeven dat de kinderen schoolspullen nodig hebben. 

De kersstukjes zijn te bestellen via een bestelformulier. Deze kunt u vinden in 

€10,00 of van €15,00 bestellen. De stukjes zien er prachtig uit en komen 

kers(t)vers van de veiling! Het bestelformulier kunt u ingevuld deponeren in een 

veel stukjes bestellen maar! (Bestellen is mogelijk t/m 1 december) Op 14 

december kunt u uw kerststukje(s)  ophalen in Irene tussen 10 en 11 uur. 

De diaconie 

  

mailto:kees.jan.leegwater@gmail.com


 

 
 

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

 

---------------------------------------------------------- 
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