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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 Rogier Postma. 

Muziekgroep o.l.v. Ilona Harting. 

Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene.  

 

Orgelspel 

Tien voor tien moment 

Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader 

Opwekking 454 Zegen aanbidding 

Gezang 457 vers 1 en 4 

 
Welkom 

Samenzang psalm 119:39,40,41 

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

We zingen tot eer van Vader, Zoon en Geest 
Gezang 255:1,2 

Opwekking 181 Majesteit 

Opwekking 832 Jezus overwinnaar 

 
Kindermoment  verhalen die spreken tot je verbeelding 

Aansluitend mogen de kinderen naar de nevendienst 

Orgelspel & collecte 

 
Gebed 

Samenzang gezang 90:6 

Lezing Lucas 8:5-15 

Samenzang opwekking 689 Spreek o Heer 

 

Samenzang gezang 326 

 
Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

Band zingt gemeente toe met: Ik wens jou van Trinity 

Samenzang gezang 351:1,2,3 

 
Zegen afgesloten met gezang 351:4 

  



 

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. 

 

Aan de slag met een Bijbeltekst 

Hoe zou het zijn, om eens met de dominee mee te denken over de preek. Dat 

kan! Woensdag 8 januari. Van 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur gaan we samen in 

gesprek over de preek van zondag 12 januari. We lezen samen dan eerst de 

Bijbeltekst. Samen gaan ontdekken waar dit Bijbelgedeelte over gaat, welke 

vragen het oproept, en waarover de preek zou kunnen gaan. 

Het is boeiend om vooraf met mensen een tekst te lezen en erover te spreken. 

Uit ervaring weet ik dat degene die hebben meegedaan aan de voorbereiding, 

de preek op een andere manier beluisteren. Zin om mee te doen? Opgeven 

hoeft niet, ik merk vanzelf wie er komt. 

Ds. Gert de Ruiter 

 

Check-IN Bijbelleesmarathon 

Vanavond wordt De Marathon om 19.00 uur afgesloten met een korte 

bijeenkomst in de lijnbaankerk. 

 

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. 
 
Youth Alpha 

Op vrijdag 17 januari begint de Youth Alpha: 10 avonden voor tieners tussen de 

13 en 18 jaar om samen te ontdekken en leren over het Christelijke geloof en 

het gezellig te hebben met elkaar. We beginnen elke avond om 18.45 uur en 

rond een uur of 10 is het afgelopen. Vind je het leuk om mee te doen, dan kun je 

voor vragen terecht bij Flip Bomert, Anne Hulsbos of Nienke Kortenoeven 

vanuit de Dorpskerk. Opgeven is niet nodig, we zien je graag verschijnen op 

vrijdag 17 januari om 18.45 op basisschool de Graankorrel in Kudelstaart 

(Schweitzerstraat 136). Neem gerust iemand mee! Tot dan. 

 

Kokers voor de interkerkelijke Youth Alpha gezocht 

Zoals hierboven te lezen is begint half januari de jaarlijkse Youth Alpha weer. 

Deze wordt georganiseerd door mensen uit verschillende gemeenten in 

Aalsmeer en Kudelstaart. 10 weken en een weekend lang gaan we met tieners 

tussen de 13 en 18 jaar in gesprek over de beginselen van het christelijke 

geloof. Elke avond beginnen we met elkaar met een maaltijd. Dit doen we om 

elkaar beter te leren kennen.  Nu zijn we voor die maaltijden op zoek naar 

https://www.google.com/maps/search/Kudelstaart%0D%0A+(Schweitzerstraat+136?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Kudelstaart%0D%0A+(Schweitzerstraat+136?entry=gmail&source=g


 

kokers. Vindt u /vind jij het leuk om op een vrijdagavond voor ongeveer 8 

personen een maaltijd te koken, dan horen wij dat graag. Het is de bedoeling 

dat de maaltijd om 18.30 uur warm in De Graankorrel wordt gebracht. Per 

avond hebben we een richtlijn voor het soort gerecht (Aziatisch, Italiaans, 

Stamppot, enz). Vanochtend na de kerkdienst kunt u zich/kun jij je in Irene 

opgeven. We zouden het erg waarderen als er mensen zijn die ons hier mee 

willen helpen. 

Namens de Youth Alpha leiding, Nienke Kortenoeven 

 
  



 

 

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 12 jan 

Rijdienst:  C. van Vliet, tel. 0297-360846 

Oppasdienst:  Demi 

Peuternevendienst: Sudha 

Kindernevendienst: Special Sunday, Roy en Nees 

Tieners:  Check IN 

Organist:  H. van Voorst 

Videodienst:  Sjoerd Hoogendoorn 

Geluid:   Martijn Jongkind 

            Avond:  Julian Piet 

Beamer:  Beneden: Jenneke van Eijk; Boven: Jochem Vollmuller 

Welkomstteam: Cees Harting     

Koster:   Marco Wegman                        

Dienst Zorgcentrum: Inge Dekker      

Collectedienst:  B. Buijs, T. Hogenkamp, A. v. Kooy 

Koffie schenken: Pieter van Dillewijn, Gerda en Cees Kortenoeven 
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