
 

Zondagsbrief    

8 december 2019  2
e
 advent 

 

Heel hartelijk welkom in deze dienst.  

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

Voorganger: Prop. A.J. Treur 

Organist: Dhr Johan van der Zwaard. 

Muziekgroep o.l.v. Ilona Harting. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Vooraf: 

Glorie 
Opwekking 354 Glorie aan God 
Opwekking 815  Vul dit huis met Uw glorie 

 

Aanvang: 

Welkom 

Psalm 72 : 1 en 7  Geef, Heer, de koning uwe rechten (psalm van de zondag) 

Bemoediging en groet 

 

Tweede advent: 

- Stapellied Hemelhoog 122 : 1 en 2 

- Aansteken 2e kaars 

- Gedicht 

- Kindermoment door Nees 

- Aansluitend mogen de kinderen naar de nevendienst. 

 

Verootmoediging: 

Gezang 118 : 1  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

 

Leefregel vanuit verwachting 

Gezang 118 : 2  Vervul, o Heiland, het verlangen. 

 

Dankbaarheid: 

Orgelspel + collecte 

 

Gebed 

Opwekking 559  Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer 

Opwekking 717  Stil mijn ziel wees stil 

 

Opening en verkondiging van het Woord 

Job 42 : 1-6 (BGT) 

Johannes 14 : 15-21 (NBV) 

 



 

 

rwoerd. 
 

Antwoord: 

Gezang 68 : 1 en 2  Zo laat Gij, Heer, uw knecht 

 

Dankgebed en voorbeden 

Opwekking 832 - Jezus overwinnaar 

Zending en  

 

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. 

 

OLIEBOLLENACTIE 2019 

De voorbereidingen voor de oliebollenactie zijn alweer volop aan de gang. Ook 

dit jaar is er weer een gemotiveerde commissie die u graag wilt voorzien van 

de heerlijkste oliebollen en appelbeignets. Dit jaar zullen de oliebollen en 

appelbeignets weer te koop zijn bij de volgende verkooppunten: Binnen bij de 

Albert Heijn op het Praamplein en voor The Beach aan de Oosteinderweg, 

beiden op maandag 30 december en dinsdag 31 december, vanaf 9.00  15.30 

uur. Ook dit jaar kunnen wij deze actie niet tot stand brengen zonder de 

geweldige inzet van vrijwilligers. Daarom zijn wij weer op zoek naar vele 

handen voor bijvoorbeeld het inpakken en bezorgen van de bestellingen en het 

bemensen van de kramen. Lijkt u/jou het leuk om mee te helpen? Neem dan 

contact op met één van de volgende personen: In de Oosterkerk kunt u zich, en 

kan jij je, opgeven bij Rita de Jong (0297-342403). In dorp kunt u zich, en kan jij 

je, opgeven bij Hilda van den Berg (06-22871129) hilda.kees@gmail.com 

Met vriendelijke groet namens de Oliebollencommissie 

 

Kinderkerstfeest 2019 

Het Sinterklaasfeest is nog maar net geweest, maar de kinderen van de 

Dorpskerk zijn ondertussen alweer begonnen met de voorbereidingen voor het 

kinderkerstfeest 2019. Het belooft weer een waar spektakel te worden, waarbij 

de musical en de kerstdans uiteraard niet zullen ontbreken. 

Nu is het kinderkerstfeest natuurlijk bedoeld voor de kinderen, maar uiteraard 

is iedereen, van elke leeftijd, van harte uitgenodigd om het feest van de vrede 

met elkaar te vieren. Noteer de datum en tijdstip dus allemaal in uw agenda en 

komt allen! Zondag 22 december om 16.30 uur hopen de kinderen van de 

Dorpskerk jullie allemaal te verwelkomen bij het Kinderkerstfeest. Graag tot 

dan!Een feestelijke groet van de kerstcommissie 

 

  



 

 

 

Herrnhut, 02-12-2019 

Bij deze weer een update vanuit Herrnhut. Mijn vorige bericht eindigde met de 

voorbereidingen voor de mini-outreach naar Rotterdam. Op zaterdag 16 

november zijn we toen in alle vroegte vertrokken richting Nederland. Na heel 

wat kilometers spoor en overstaps kwamen wij in Barendrecht aan waar onze 

gastfamilies ons opwachten.  

In samenwerking met Jeugd met een Opdracht Rotterdam hadden wij een 

intensieve week met evangelisatie, voorbede, aanbidding en spreken. Op 

zondag wachtte mij gelijk de vuurdoop, ik mocht voor het eerst vertalen en in 

een grote sporthal. Gelukkig gaf de Heilige Geest mij de woorden in de mond!  

Op maandag had ik de mogelijkheid om mijn familie in te bezoeken. Heerlijk om 

weer in het mooie Aalsmeer te zijn en mijn familie nog even te spreken voor ik 

vertrek naar Azië. Voor de evangelisatie en andere projecten in Rotterdam 

hadden wij bloemen nodig. Nu bleek Peter van de Velde hierin te kunnen 

voorzien, wat een zegen! Binnen een uur na zijn telefoontje had ik een auto vol 

bloemen, klaar voor transport naar het zuiden. Ik geloof dat God hierin leiding 

en voorziening gaf. 

Op verschillende plekken in Rotterdam, op straat, op de Erasmusuniversiteit, bij 

Rotterdam Centraal en in een verzorgingstehuis waren de bloemen een zegen. 

We hebben veel mensen op straat een bloem gegeven. Eigenlijk geef je 

daarmee een stukje van God's liefde, van zijn hart aan de mensen. In de meeste 

gevallen begrijpen mensen niet waarom het gratis is en willen ze meer weten. 

Dit geeft de mogelijkheid om te delen over wie Jezus is en om voor mensen te 

bidden.  

De afsluitende dienst was op vrijdagavond in de de grote Noorderlichtkerk in 

Rotterdam. Het was een krachtige week waarin God harten aanraakte en 

verschillende vuren met elkaar verbond (verschillende kerken en denominaties). 

Bijzondere getuigenissen van wat God gedaan had tijdens de week werden 

gedeeld. Ook mensen van Check IN waren aanwezig, vraag hen gerust naar 

hun ervaringen! 



 

De korte outreach in Rotterdam was tegelijkertijd een oefening voor de echte 

outreach over twee weken. Dan vertrek ik met mijn team naar Azië voor drie 

maanden. Mijn team gaat naar het land van de Mount Everest. Het is een 

voorrecht om hierheen te mogen. Graag uw gebed voor deze reis! Uw giften 

zijn van harte welkom. 

Al met al: bedankt für die Bloemen aus Holland. Naast de bloemen denk ik ook 

aan het oud ijzer en de giftenpot in de bus, bedankt! Dankuwel voor al uw steun 

en gebed vanuit Aalsmeer, ik voel me gedragen. God's zegen! 

De groeten van Kees-Jan 

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

 

Een bijzondere avond in de Sjoel Amstelveen  

synagoge in Amstelveen.  

De groep bestond uit Dorpskerkers, een aantal Oosterlingen, en nog wat 

bekenden van bekenden. 

Rabbijn Groenewoudt nam ons in de grote zaal van de synagoge mee in de 

viering en de beleving van de afgelopen feestperiode. 

Staande op de biema (het voorlees-podium/gestoelte) vertelde hij over die tijd 

 

Die feestperiode loopt van Joods Nieuwjaar (Rosj HaSjana) via Grote 

Verzoendag (Jom Kippoer) tot en met het Loofhuttenfeest (Sukkot) en eindigt 

met Vreugde der Wet (Simchat Tora). 

Ondermeer aan de hand van een paar gebeden uit het gebedenboek (voor 

velen even wennen, dat je van achteren naar voren werkt, omdat het 

Hebreeuws van rechts naar links gelezen wordt) vertelde hij ons op een 

persoonlijke manier over de liturgie in de synagoge op die dagen, maar ook 

over de viering van deze periode thuis.  

Ook een aantal tastbare zaken gebruikte hij bij zijn verhaal (een sjofar, de 

ramshoorn) die een belangrijke rol speelt op de Nieuwjaarsdag.  

Ook toonde hij een loelav (een feestbundel van palmtak, mirte, wilg) die samen 

met een etrog (speciale citrusvrucht) een rol speelt bij de viering van 

Loofhutten. 

In de pauze was er koffie en thee voor ons, met allerlei soorten koek.  

We hadden als groep een geschenk van zes flessen kiddoesjwijn meegenomen. 

Elke sjabbat is er namelijk na de dienst voor de bezoekers een gezellige tijd met 

allerlei lekkers. Voordat dat feestelijke samenzijn begint wordt er een zegen 

uitgesproken bij de wijn. 

Daarna krijgt iedereen een klein beetje wijn. Dus onze koosjere wijn werd met 

het oog daarop dankbaar aanvaard! 

Aan het eind van een bijzondere avon

bijzondere contact met de synagoge en de rabbijn wordt vervolgd. 

Werkgroep Israël van de Dorpskerk 

 

Kerstmiddag senioren 

Na een geweldige bemoedigende middag in november over De Goede Herder, 



 

willen we D.V. woensdag 18 december de geboorte van De Goede Herder 

gedenken. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om 15.00 uur in gebouw "Irene". 

Om samen te zingen, te luisteren naar het Woord en om het samen af te sluiten 

met een broodmaaltijd. 

Word u niet door één van onze dames bezocht en hebt wel interesse, 

geef u dan even op, i.v.m. de broodmaaltijd. 

Wij verwelkomen u graag namens de vrouwenraad,groet Rina 

 

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! 

  

Uit de kerkenraad 

Op 28-11-19 heeft de kerkenraad vergaderd.  

We willen hieruit graag de volgende zaken met u delen: 

1.    Het team techniek in de persoon van Bastiaan was te gast. Hij gaf uitleg 

over de activiteiten en plannen die vanuit video/beamer en geluid worden 

uitgevoerd en/of uitgedacht. Mooi moment om te beseffen wat een grote ploeg 

betrokken vrijwilligers elke week klaar staan om dit perfect te laten verlopen. 

Team techniek: we zijn enorm blij met jullie!! 

2.    Gastsprekers. We hebben de lijst met gastsprekers voor 2020 met elkaar 

doorgenomen en nagedacht over mogelijke aanvullingen voor 2021. 

3.    Het concept preekrooster 2021 is besproken en akkoord bevonden. 

4.    Beleidsplan 2020-2024. De gemeenteleden/taakgroepen die op de diverse 

avonden hebben meegedacht over het beleidsplan hebben van desbetreffende 

avond een samenvatting ontvangen. Vanuit de beleidsplancommissie is er een 

concept gemaakt dat met de kerkenraad besproken gaat worden. In het eerste 

kwartaal 2020 verwachten we dit op een gemeenteavond te kunnen bespreken. 

Wilt u bidden voor wijsheid en leiding van de Heilige Geest hierin? 

  

Kerstdiner Aalsmeer over Hoop 

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft Aalsmeer over Hoop, waarbij ook onze 

gemeente is aangesloten, in de afgelopen jaren een kerstdiner georganiseerd  

voor mensen die zelf geen kerstdiner kunnen betalen, bijv. mensen die moeten  

mailto:ezra.dorpskerk@gmail.com


 

aankloppen bij de voedselbank, die schulden hebben of eenzaam zijn, mensen  

die werkloos zijn geworden of mensen uit een ander land die hier asiel  

hebben aangevraagd. Kortom, voor mensen aan de rand van onze plaatselijke  

samenleving. 

Ook dit jaar wil Aalsmeer over Hoop voor hen weer een ontspannen avond uit 

stelijk diner onder het genot van live muziek 

Aalsmeer zijn opnieuw goed  

verlopen en het binnenhalen van donaties van Aalsmeerse bedrijven verloopt  

voorspoedig, maar we hebben nog niet het volledige bedrag binnen. 

Voorgaande  

jaren heeft een aantal van u ons verrast door een individuele gift. Als u  

deze activiteit van Aalsmeer over Hoop ook persoonlijk financieel wilt 

ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op de volgende rekening: 

NL98RABO0373714653 

t.n.v. Aalsmeer over Hoop 

o.v.v. Kerstdiner 2019 

Wilt u meer weten over het kerstdiner, dan kunt u met mij als contactpersoon 

namens de Dorpskerk: Bart Maarsen, bart_maarsen@hotmail.com of Gea 

Meijer, gea.meijer@live.nl 

Wij zien als team uit naar een mooi en gezegend kerstdiner. 

 

 

 

Pastoraal team 

Het pastorale team coördineert de pastorale zorg in de ruimste zin van het woord 

binnen de Dorpskerkgemeente. Voor zowel jong en oud. Wij vragen u bij ziekte, 

ziekenhuisopname, overlijden, maar ook als u gewoon eens een gesprek wilt, contact 

op te nemen met één van de onderstaande personen: 

Ds. Gert de Ruiter (voorz.) tel. 06-37455599 

Eppo Kramer tel. 0297-367575  Henriette Faas tel. 023-5630465 

Cees v. d. Ven tel. 0297-328228  Joop Stroes tel. 023- 5658584 

Henk Sprangers tel. 0297-323659                                                                     

Dik Vollmuller tel. 0297-323465 Pastoraat ZC Aelsmeer 
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Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

 
Roosters 15 dec 
Rijdienst:  H. van Klinken, tel. 0297-346864 / 06-15003034 
Oppasdienst:  Nienke 
Peuternevendienst:  Sudha 
Kindernevendienst:  Kathelijne, Zuzana, Kirsten, Alexander, Daniëlle, Maaike 
Kindermoment:   Ds. G.H. de Ruiter 
Tieners:  Kring 
Organist:  H. van Voorst 
Videodienst:  Mark van Kreuningen 
Geluid:   Arjan v.d. Vliet 
Beamer:   Beneden: Willo Schaaij; Boven: Levi van Kreuningen 
Boekwinkel:   Edwin en Marije Koster 
Welkomstteam:  Margriet van Klinken  
Koster:    Hein van Kreuningen   
Dienst Zorgcentrum: Jeroen Vollmuller,Leo Peters  
Collectedienst:     D.J. Verhoef, C. Harting, C. Leegwater 
Koffie schenken: Wiets Naber, Ali van Dillewijn, Coby Westerman 
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