
 

Zondagsbrief    

1 december 2019 Avondmaal 
 

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.  

 

Opwekking 784: laat alles in dit huis zijn tot uw eer 

Opwekking 1: Hij is de Koning van mijn hart 

Gezang 120: 1,3,4 

 

Welkom 

Lied psalm 107:1,3,4 

Bemoediging en groet 

 

Eerste advent: 

- Stapellied hemelhoog 122:1 

- Aansteken eerste kaars door Tobias 

 

Gedichtje  

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig licht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je wat van God verwacht, 

een wereld waar het licht is. 

 

- Kindermoment 

 

Orgelspel + Collecte 

Verslag uit Albanië 

 

Gebed 

Opwekking 753 

 

Lezing Micha 4:1-8, God belooft vrede 

Psalm 149:1,2,3,5 

 

Preek  

Opwekking 576  

  



 

Viering heilig avondmaal 

- Bij delen brood 

- Bij delen van wijn  

Tafel 1 + lied opwekking 366  

Tafel 2 + lied opwekking 493 

Tafel 3  

 

Slotlied opwekking 602  

Zegen afgesloten met gezongen 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. 

 

Wijziging vergaderdatum Vrouwenraad 

De vergadering van 9 december wordt verschoven naar  

2 december om 20.00 uur..  

  

Avondmaalscollecte. 

Zondagmorgen 1 december 2019 is de 

eindecollecte bestemd voor het werk van 

Fred en Wilma in Albanië. Albanië is het 

land waar Fred & Wilma al meer dan 10 

jaar getuigen van Gods liefde voor en 

aan mensen. 

Om dit zendingswerk in gevangenissen 

en psychiatrische inrichtingen te kunnen 

blijven doen, ondersteunt de diaconie 

hen maandelijks met een financiële bijdrage. Het behoeft geen betoog dat we 

trots zijn op Fred en Wilma die de drijvende kracht zijn achter diverse 

organisaties zoals het oprichten van de eerste voedselbank in Albanië. Wij 

willen u vragen uw hart te laten spreken, als u uw bijdrage levert. God bless 

you all. 

 

Actie Kerkbalans 2020 
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het 

als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de 

kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige 

bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit de 

Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze beide wijkgemeentes. We 

hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. 
Inmiddels hebben al meer dan 100 gemeenteleden aangegeven om de 

Kerkbalansfolder digitaal te willen ontvangen (en in te vullen). Dat scheelt de 



 

lopers een hoop werk,  en ons een hoop druk- en verzendkosten. Bovendien is 

het beter voor het milieu.  
Wilt u de Kerkbalansfolder in januari ook digitaal ontvangen stuur dan even een 

mailtje naar ezra.dorpskerk@gmail.com.  Alvast bedankt! 

 

 
 

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

 
Roosters 8 dec 
Rijdienst:                      A. Mosselman, tel. 0297-329878 
Oppasdienst:               Demi 
Peuternevendienst:       Zuzana 
Kindernevendienst:       Debbie, Anne, Bas, Marije, Tim, Ruben 
Kindermoment:                         Nees 
Tieners:                        Check IN 
Organist:                      J. v.d. Zwaard 
Videodienst:                 Louis van Santen 
Geluid:                         Martijn Jongkind 
            Avond:             Julian Piet 
Beamer:                       Beneden: Dick J. Verhoef; Boven: Jochem Vollmuller 
            Avond:             Björn v.d. Berg 
Boekwinkel:                  Wijna Harting, Ilona 
Welkomstteam:            Cees van Vliet  
Koster:                                    Cees Kortenoeven                    
Dienst Zorgcentrum:     Peter Kersloot, Jannie Kramer   
Collectedienst:             C. v.d. Ven, Jacq. v.d. Velden, J. van Dillewijn 
Koffie schenken:          Dick en Hannie Verhoef 
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BESTELLIJST COLLECTEBONNEN 
Hervormde Gemeente Aalsmeer 
Postbus 333  1430 AH AALSMEER 
IBAN NUMMER  NL08 RABO 0300 1421 61 
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 stuks.  
U kunt collectebonnen bestellen door : 
Het aantal vellen per soort in het onderstaande kader aan te geven. 
De bedragen in te vullen  en op te tellen in de totaal kolom. 
Aan te kruisen of u het bedrag zelf overmaakt  of dat u het bedrag laat incasseren. 
Het formulier te ondertekenen. 
Het formulier af te geven aan één van de kerkrentmeesters of op te sturen naar 
bovenstaand postadres 
 

Aantal 
vellen 

Prijs per 
bon Prijs per vel Totaal 

  € 1,00 € 20,00   

  € 1,50 € 30,00   

  € 2,50 € 50,00   

  € 5,00 € 100,00   

  Totaal te betalen   

 
Naam :  _________________________________________________ 
 
Adres:   _________________________________________________ 
 
Woonplaats :  _________________________________________________ 
 
Ik maak het bedrag zelf over. 
Ik machtig het College van Kerkrentmeesters eenmalig het bedrag  
van €_________ af te  
schrijven van mijn IBAN Nummer: 
 
Datum : __________________ Handtekening : _______________________ 
 
Zodra de betaling is ontvangen zorgen wij dat u de bonnen zo spoedig mogelijk 
ontvangt. 

 


