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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 Voort. 

Muziekgroep o.l.v. Ilona Harting. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Orgelspel 

Tien voor tien moment 

- evangelisch liedboek 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar  

- Breng ons SAMEN Sela  

  

Welkom 

  

Samenzang psalm147:1,2,5 

  

Moment van stilte 

  

Bemoediging & Groet 

  

Samenzang opwekking 527:1. Licht in de nacht  

Samenzang opwekking 770:1,4 + Refrein Ik zal er zijn  

Samenzang opwekking 493:1,2,3. Jezus wat een heerlijke naam  

 

  

Kindermoment door Nees Sparnaaij  

  

Orgelspel & collecte 

  

Gebed 

Samenzang gezang 141 

Lezing Mattheus 2:1-11 

Samenzang gezang 145:1,3 

Verkonding:  

Samenzang gezang 138 

  

Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

  

Samenzang opwekking 354 Glorie aan God  

Zegen afgesloten met gezang 456:3 

 



 

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. 

 

Check-IN Bijbelleesmarathon 

Ook dit jaar organiseert Check-IN weer een Bijbelleesmarathon. Na drie 

geslaagde jaren in de Dorpskerk zal de 80 uur durende leesestafette dit jaar 

plaatsvinden in de Lijnbaankerk. Vanaf donderdag 2 januari 12.00 uur kunt u in 

shifts van 2 uur meelezen. De Marathon wordt op zondag 5 januari om 19.00 

uur afgesloten met een korte bijeenkomst in de lijnbaankerk. 

De 5 boeken van Mozes als start of een nacht doorhalen met de psalmen. De 

geboorte van Jezus en het euforische moment om de laatste hoofdstukken mee 

te lezen. Velen van u en jullie hebben afgelopen jaren mee gedaan. Straks bij de 

koffie kunt u zich opgeven bij een van de Check-IN leden. 

 

Bijbelkring "Zorgcentrum Aelsmeer"  

In het nieuwe jaar, D.V. op maandag 6 januari 2020. willen we elkaar weer 

ontmoeten voor de Bijbelkring. Op de 2e etage in de bezinningsruimte. En voor 

u allen geldt: hartelijk welkom, we kunnen zo een stoel aanschuiven. We 

wensen u en allen die bij u horen, een kerstfeest vol van licht en een hoopvol 

Nieuwjaar. Vriendelijke groeten van Siem en Eppo. 
 
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. 

 

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! 

 

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 31 dec 
Rijdienst:  A. Mosselman, tel. 0297-329878 
Geluid en Beamer: Willo Schaaij    
Welkomstteam:  Evelyn Doornbos-Kpormego  
Koster:    Cees Kortenoeven    
Collectedienst:     D.J. Verhoef, C. Harting, C. Leegwater 
  
Roosters 1 jan  
Rijdienst:  H. van Klinken, tel. 0297-346864 / 06-15003034 
Geluid en Beamer: Willo Schaaij  
Welkomstteam:  Sjoerd den Braber  
Koster:    Hein van Kreuningen    
Collectedienst:     P. Faas, H. van Klinken, P. Verhoef 
Koffie schenken: Judy en Louis van Santen 
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