
 

Zondagsbrief    

24 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 Hans van Noord. 

Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Samenzang voor aanvang 

Lied gezang 434:1,2,3 

Opwekking 780 Ik zie uit naar de Heer 

Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer 

 

Welkom 

Aanvang psalm 103: 1,2,6 en 7 

Bemoediging en Groet 

Liederen van hoop 

- Openingstekst Jesaja 40:6-8  

- Johannes de Heer 1:1,2  

- Vervolg Jesaja 40:9-11  

- Opwekking 818 (begin als luisterlied couplet 1,2 en samenzang vanaf 

eerste refrein)  

- Opwekking 585 (er is een dag) 

 

 

 

Gebed 

  

Lezing Jesaja 40:27-31 

Samenzang Opwekking 501 

Pre  

Samenzang Gezang 459:1,2,6,7,8 (Door de nacht) 

collecten  - orgelspel -  

 

(gelegenheid om eventueel een kind op te halen uit de nevendienst, om bij het 

gedachtenismoment te zijn) 

 

Voor- en dankbeden 

 

  



 

Gedachtenismoment 

Inleiding  

Samenzang Johannes de Heer 25 (Daar juicht een toon) 

Gedachtenis  

Samenzang opwekking 354 (glorie aan God) 

Zegen 

Samenzang Johannes de Heer 104:1,2 (Geprezen zij de Heer) 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

Swingende kids gezocht! 

De voetjes mogen weer van de vloer, doe mee met de kerstdans dit jaar! 

De kerst zit er weer aan te komen en ook dit jaar willen we met de kinderen 

graag weer een dans opvoeren tijdens de kerst. 

Wij hebben een leuke dans in elkaar gezet en zouden het leuk vinden om deze 



 

met een groep kinderen op te voeren tijdens de kerstdienst. 

De dans is voor iedereen, jongen, meisje, soepel of een beetje stijfjes het maakt 

niet uit. Je bent van harte welkom om mee te doen. 

We zullen oefenen tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Wil je meedoen? 

Kom dan 24 november uit de dienst naar de zaal van de oppas of geef je op bij 

Dickie via dsparnaaij@gmail.com of 06-41730193. 

We willen graag de volgende zondagen oefenen, 24 november, 8 december, 15 

december en 22 december. Het zou fijn zijn als je er al deze zondagen bij bent. 

Groetjes, Maria en Dickie 

  

BIJBELKRING "ZORGCENTRUM AELSMEER" 

D.V. maandag 25 november a.s. om kwart voor elf, komen we weer bij elkaar in 

de bezinningsruimte van het Zorgcentrum Aelsmeer.  

Op de 2
e
 etage is dat. We willen u allen uitnodigen om aan te schuiven aan de 

tafel en rondom Gods Woord. Vriendelijke groeten van Siem en Eppo. 

  

Wijziging vergaderdatum Vrouwenraad 

De vergadering van 9 december wordt verschoven naar 2 december om 20.00 

uur..  

  

De 10R-kring in 2019/2020 

De afgelopen jaren zag de 10R leiding de opkomst van de 10Rclub op de 

zaterdagavonden enorm teruglopen. Dit heeft tot een hernieuwde bezinning en 

visievorming van de 10Rs geleid. Om de 10rs meer onderdeel te laten zijn en 

aan te laten sluiten bij het gemeentewerk op de zondagochtend én om meer te 

werken aan de onderlinge relatie is er gekozen voor een andere invulling. Dit 

ziet er als volgt uit. Om de week is er de 10Rkring, waarbij de 10Rs vanaf 9.30 

uur harte welkom zijn in Achterom. Na afloop zal er langer de tijd worden 

genomen om na te praten of met elkaar te chillen. 

De week erna is de Checkin dienst de plek waar de 10Rs van harte voor zijn 

uitgenodigd. De week erop is er weer 10R kring en de week daarna zal de 

10Rleiding de 10Rs van harte welkom heten in de eredienst. Boven op het 

balkon is de plek waar zij speciaal op hen, op jullie wachten. Aansluitend is er 

10Rclub in Achterom met een gezellige activiteit. 

Tot slot zal er in de maanden dat er een '5e' week is een HOP plaatsvinden. 

Geloven wordt op veel manieren en in veel verschillende gemeentes anders 

vorm gegeven. Tijdens HOP wordt er met de 10Rs een andere gemeente 

bezocht om aan de hand van zo'n bezoek het gesprek aan te gaan in hoeverre 

dit past bij hun eigen geloofsbeleving. 

Even kort: 

1e week van de maand : 10R kring 

2e week van de maand: Welkom in de eredienst / 19.00 uur Checkin 

3e week van de maand: 10R kring 

4e week van de maand: 10R leiding wacht op t balkon op je / 12.00 uur 10R 

club 

5e week van de maand: HOP 



 

A la Carte 

Hoi A la Carte-ers, zondag 24 november is de eerste keer dat we onze 

smaakpapillen mogen laten verrassen door Jaco en Karen Been. 

Zij wonen op Oosteinderweg 40 B. Het zou weer leuk zijn als jullie gezellig 

aanschuiven voor een goed gesprek en een lekkere hap. 

We starten om 18.00 uur. 

Nieuw? En wil je ook een keer komen proeven. Kom gerust langs 

of stuur een appje naar Wilma 06 43 94 66 97 voor meer informatie. 

Groetjes het A la Carte team. 

Ellen, Jaco, Jeroen, Karen, Wilma en Wolter 

 

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 

pskerk. U kunt kersstukjes  van 

€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 

, dus 

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 

 

Beëindiging dienstverband Bart Herfst 

Sinds februari 2018 is Bart Herfst onze betaald jeugdwerker binnen de 

Hervormde Gemeente Aalsmeer. Eerst in Dorp en Oost. Vanaf februari 2019 

alleen nog voor Dorp. Bart is aangesteld in de periode dat Dorp en Oost geen 

predikant hadden. En Dorp had op dat moment ook geen jeugdouderlingen 

binnen de kerkenraad. Bart kreeg de taak om iets op te zetten voor 16-plussers, 

omdat deze groep na de tienerkring in een gat viel. En nam zitting in de 

werkgroep Geloof, Hoop en Jeugd. Hij heeft 2x in de organisatie van het 

jongerenevent tijdens de feestweek gezeten. Bart heeft check-in nieuwe elan 

gegeven. Is begonnen met de wees-vrijdagen. Dit zijn de Familynights 

geworden voor jeugd van 15  25 jaar. Tijdens deze avond wordt er met elkaar 

gegeten, bijbelstudie gedaan, gezongen en gebeden. We hebben over Bart 

leren kennen als een bevlogen, inspirerende jongerenwerker vol van de Heilige 

Geest. Maar nu Team Jeugd weer op volle sterkte is, is er in goed overleg met 

Bart besloten om het dienstverband te eindigen begin februari. Bart en zijn 

gezin voelen zich thuis in de gemeente en zijn inmiddels lid geworden. Ook na 

het beëindigen van het dienstverband zal Bart zich blijven inzetten voor de 16+ 

jeugd. Team jeugd 

 



 

Terugblik 'Pubers en geloven' van Stichting Generatio 

Afgelopen dinsdag 12 november heeft Tom Baksteen, de schoonzoon van Rob 

Hondsmerk, van Stichting Generatio een groot aantal ouders en jeugdwerkers 

geïnspireerd en geadviseerd omtrent de geloofsopvoeding van pubers. Samen 

is God's Woord erop nageslagen aan de hand van Lucas 15, de verloren zoon 

en zijn we in gesprek gegaan.  

Een aantal interessante punten: 

- werk niet alleen aan een zo hoog mogelijke opkomst: We willen dat ze echt 

kiezen voor en een relatie opbouwen met God 

- de beste manier om te laten zien dat naar de kerk gaan fijn is, zijn ouders die 

met plezier naar de kerk gaan.  

-Zorg voor een veilig thuis. Vraag je echt hoe het gaat met je kinderen en niet 

alleen hoe het was op school.  

- Laat zelf zien en deel vanuit je eigen ervaring wat er gebeurt met God. Vanuit 

die echtheid en oprechtheid kan je ook je twijfels over en met God delen. 

Tieners zijn zeer fijn gevoelig en hebben sensoren voor echtheid. Als 't niet in 

jou zit kan je de passie niet overbrengen, waarbij passie deels is wat je in je 

hart legt en deels een keuze. 

- Is het jongeren- en kinderwerk een bonus van de geloofsopvoeding of de 

basis? 

Kortom, ouders en jongerenwerkers: praat samen over God. Let hierbij op: 

- interactief 

- 100% eerlijkheid met ruimte voor moeite en twijfels 

- relevantie: sluit aan bij hun dagelijkse werkelijkheid. 

Een boeiende avond, waar vast nog een vervolg op zal komen. 

 

 

  



 

 
 

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

 

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