
 

Zondagsbrief    

15december 2019  3
e
 advent 

 

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. Maaike Heil. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

- Opwekking 780 Verwachten 

- Opwekking 475 Majesteit, koning in eeuwigheid- 

 

Welkom 

Aanvang liedboek gezang 118 (op u mijn heiland) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

 

Derde advent 

- hemelhoog 122:1,2,3 (al wie dolend in het donker) 

- Aansteken derde kaars door Yoline 

- Gedichtje 

- Kindermoment 

- Nevendienst 

 

Orgelspel + collecten 

 

Moment van delen afgesloten met luisterlied 

https://www.youtube.com/watch?v=jOPKfV-9As0&feature=youtu.be 

 

Gebed 

Lezing Micha 6:1-8 

 

- Opwekking 682 (u, de leeuw van Juda) 

- Opwekking 786 (hier ben ik) 

 

Verkondiging  

Lied liedboek gezang 126 (verwacht de komst des heren) 

 

Voor- en dankbeden 

 

Slotlied liedboek gezang 127:1,3 (Gaat stillen in de landen) 

Zegen aansluitend gezang 127:6 (Gaat stillen in de landen) 

https://www.youtube.com/watch?v=jOPKfV-9As0&feature=youtu.be


 

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. 

 

Kinderkerstfeest 2019 

Bijna is het zover: het kinderkerstfeest komt eraan! De kinderen zijn alweer 

druk begonnen met alle voorbereidingen en het belooft weer een waar 

spektakel te worden. Uiteraard zullen de musical en de kerstdans niet 

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 

 

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 

  

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, tussen 9.00  15.30 

uur. 

 

dan willen wij u vriendelijk verzoeken uw oliebollen van tevoren te bestellen. In 

verband met de planning is het voor ons als commissie prettig om te weten 

waar we aan toe zijn. Net zoals vorig jaar kunt u hiervoor de bestelformulieren 

gebruiken die binnenkort in de wijkgebouwen liggen en ook in het kerkblad te 

vinden zijn. Uiteraard bezorgen wij uw bestelling graag bij u thuis, maar indien 

u in de gelegenheid bent om deze zelf te halen zien we u graag bij één van onze 

kramen. Ook kunt u natuurlijk bestellen via de website. Deze is te vinden op 

www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie. Tevens leveren en bezorgen wij ook 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie


 

aan bedrijven in de regio Aalsmeer. Mocht u/jij ideeën hebben en/of bedrijven 

willen aandragen voor deze actie dan kunt u uiteraard contact opnemen met 

één van de commissieleden. 

 

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, 

Arjan Rijkmans, Rita de Jong, Hilda van den Berg, Nico Kortenoeven, Rosanne 

de Niet en Ruben Buijs 

 

 

 

 

 

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 

 

  



 

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor 
woensdag 20.00 uur naar  

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl 

 
Roosters 22 dec. 
Rijdienst:  E. Piet, tel. 0297-321338 
Oppasdienst:  Joëlle 
Peuternevendienst:  Anita 
Kindernevendienst:  Dickie, Justin, Jiska, André, Flip 
Kindermoment:   Marije 
Tieners:  Club 
Organist:  H. van Noord 
Videodienst:  Sjoerd Hoogendoorn 
 Middag: Louis van Santen 
Geluid:   Anton Piet 
 Middag: Anton Piet 
Beamer:   Beneden: Willo Schaaij; Boven: Louis van Santen 
 Middag: Beneden: Dick J. Verhoef; Boven: Bart Maarsen 
Boekwinkel:   Martine van Soest, Inge Dekker 
Welkomstteam:  Bert van Soest  
Koster:    Gerard v.d. Velden   
Dienst Zorgcentrum: Peter v.d. Velde, Janny Peters  
Collectedienst:     P. Faas, H. van Klinken, P. Verhoef 
Koffie schenken: Janny Peters, Marjo Peters 
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