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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. Maaike Heil
Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene. 

Gezang 304 God is getrouw
Opwekking 747 Wij geloven

Welkom
Aanvang psalm 98
Stilte – bemoediging en groet

Het cadeau
Lezen van de 10 woorden (Exodus 20:1-17)
Kinderopwekking 63 (hou je aan de regels)

Bedanken Bart Herfst
Samenzang opwekking 803
Kinderen naar de nevendienst
Collecten - orgelspel

Gebed
Zingen gezang 285 (geef vrede)
Lezing Matheus 13:36-51
Preek
Zingen Johannes de Heer 115:2,3 (kroont Hem)

Werkgroep Israël 
Zingen opwekking 367 (als God Zijn stem doet horen
Voor- en dankbeden

Slotzang Johannes de Heer 57 (er komen stromen van zegen)
Zegen

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.



Beleidsplan 2020-2024, hoe staat het ervoor? (2)
Vorige week deelden we met u de 10 inzichten vanuit de beleidsavonden. 

U vertelde ons uw dromen voor 
de gemeente. Zoals betekenisvol
zijn voor iedereen die Jezus wil 
leren kennen. Het goede nieuws 
is dat er veel gebeurt in onze 
gemeente om het evangelie 
bekend te maken. Het 
jeugdwerk, de diensten in het 
zorgcentrum , de tentdienst, de 
wekelijkse erediensten, de 

zangavonden, Check-In, de Bijbelstudies, Aalsmeer over Hoop evenementen, de
Israël reis, de diaconale projecten, het kampwerk en ga zomaar door. Toch is er 
nog ruimte om meer mensen te bereiken. Maar eerst dankbaarheid voor zoveel
goeds dat er al is. Nu dan toelichting op nog 2 inzichten, Stabiliteit, Bespiegelen
& Overdenken. 
Stabiliteit- de afgelopen 15 jaar zijn we stabiel geworden als gemeente. 
Prediking, diensten de omgang met elkaar en het gemeenteleven is stabiel en 
goed georganiseerd. De afgelopen jaren is hier bewust aan gewerkt door de 
voorgangers, kerkenraad en gemeenteleden. Deze stabiele situatie geeft rust 
en vrede in de gemeente. Dit is belangrijk om lief en leed met elkaar te kunnen 
delen. 
Bespiegelen & Overdenken- druk, druk, druk… we erkennen dat we in tijden 
leven waarin we dit vaak zeggen. In de gemeente, zo vertelde u ons, is 
behoefte aan tijd nemen voor bespiegeling en overdenking. Tijd doorbrengen in 
de nabijheid van God. We zijn een ondernemende gemeente waar veel te doen 
is. Dat kan op gespannen voet staan met elkaar. Tijd doorbrengen met en in de 
nabijheid leven van God lukt dan ook niet iedereen. Of zoals iemand het zei: “in 
stilte bij God zijn, wat moet ik dan precies doen?” De drukte van het bestaan 



overstijgt Gods stem zo zei u in allerlei bewoordingen. Bespiegeling en 
Overdenking helpen om dichtbij God te kunnen leven. U vertelde ons meerdere 
mogelijkheden. Dit kan zijn in gebed, in stilte, in aanbidding, bijbel lezen, 
studeren, luisteren of iets anders dat maakt dat we Gods stem weer kunnen 
verstaan in de drukte van het bestaan. 
Volgende week een toelichting op de inzichten Samenwerken, Communicatie, 
Veilig & Gunnen. 
De beleidsplan commissie Jeroen Vollmuller, Theo Maarsen en Menno Peters

Werkwijze rond promotiemateriaal in en rond de Dorpskerk en Irene
In de kerk hangen aan het tussenschot bij de hoofdingang met enige regelmaat 
aankondigingen rondom activiteiten welke in de Dorpskerk (of in andere 
kerken/locaties) plaatsvinden.
De kerkenraad heeft besloten om voor communicatie van activiteiten alleen het
whiteboard in de gang naar de grote zaal van Irene te gebruiken. 
Dit bord is primair bedoelt voor kerkelijke activiteiten van de Hervormde 
Gemeente Aalsmeer.
Mocht er naast het ophangen van promotiemateriaal ook de behoefte zijn om 
de activiteit kenbaar te maken via de zondagsbrief, kerkblad of flyers bij de 
uitgang van de Dorpskerk, wilt u/jij dat kenbaar maken bij de scriba via 
scribadorpskerkaalsmeer@gmail.com?
Alvast dank voor uw/jouw medewerking!

Diensten in stille week.
In de week voor Pasen hebben we op woensdag, donderdag en zaterdag 
traditiegetrouw halfuursdiensten. Voor deze diensten zijn wij op zoek naar 
mensen die een bijdrage willen leveren. Alleen, samen of in een groep kunt 
meehelpen of een dienst voorbereiden. Denk hierbij aan een lied, een korte 
overdenking, een persoonlijk getuigenis of een schriftlezing.
U zou ook als kring een avond kunnen vullen.
Op donderdag zal er aansluitend aan de halfuursdienst de Passion worden 
vertoond in de kerk.
Wil u meewerken? Geef u dan op bij Rene Spaargaren 
(rene.kerkenraadaalsmeer@gmail.com)
Groet Team Diensten

Over de geld tel Commissie
Elke zondag worden er twee collectes gehouden. Voor Kerk en Beheer in de 
dienst en bij de uitgang vaak een collecte voor bijzondere doelen. Dit alles aan 
de hand van het collecte rooster, wat jaarlijks wordt opgemaakt en dat wordt 
goed gekeurd door de Algemene Kerkenraad. Het roulerend collectanten team 
bergt dit dan op, maar dan…… Dan komt elke maand de Geld tel Commissie 
bijeen en gaat alle collecte bonnen tellen en scheiden en het waarde geld tellen.
Ook wordt dit dan door een van die mensen naar de bank gebracht en worden 
alle mutaties verwerkt. 
Gerda en Cees Kortenoeven hebben dit nu 25 jaar gedaan en nemen afscheid 



van deze club trouwe mensen. Gerda en Cees, namens de Kerkenraad willen 
we jullie hartelijk danken voor dit werk, zolang gedaan. Dinsdag 28 januari 
draaiden ze voor het laatst mee en namens de Kerkenraad werden ze bedankt 
voor het gedane werk met een boeket bloemen. 
Maarten Sloesarwij, Cees en Debbie van Vliet willen nog even blijven zitten. 
Dick Verhoef (van de Helling) en ondergetekende nemen de plaats in van Gerda
en Cees.
Namens de Kerkrentmeesters
Henk van Klinken

Groetjes van Flora de Dutchie! 
De eerste week van mijn DTS zit er alweer op! Na een paar introductiedagen 
kregen we afgelopen week les over het scheppingsverhaal, hoe God met ons 
wil communiceren en gebed. Een mooie eerste week, met veel nieuwe 
openbaringen en groei!
Onze groep bestaat uit 32 studenten en 9 staffers met 12 verschillende 
nationaliteiten uit 5 continenten! Ik kan me niet meer voorstellen dat ik al deze 
mensen 2 weken geleden nog niet kende! Wat is het bijzonder dat zoveel 
verschillende culturen en achtergronden bij elkaar zijn gebracht voor hetzelfde: 
Hem beter leren kennen en Hem bekend maken!
Ik ben dankbaar dat ik op deze bijzondere plek mag zijn, zoveel mag leren en 
ervaren! 
Ik geniet enorm van het leven in een community en ik zie uit naar alles wat ik 
komende week in ‘Heilige Geest week’ en komende maanden mee mag gaan 
maken! 
Ik heb op de website hervormdaalsmeer.nl staat onder de nieuwsberichten een 
uitgebreider verhaal over afgelopen week geschreven, dus als je 
geïnteresseerd bent in meer verhalen van mijn tijd hier, hou de website in de 
gaten!
Als u/ jij mijn DTS en/of die van medestudenten die de DTS niet zelf kunnen 
betalen wilt ondersteunen, dan kan dat door geld over te maken naar de 
diaconie; 
NL 95 RABO 0300120516 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. onder vermelding 
van DTS Floor.
Liefs, groetjes, gebed en zegen,
Flora de Dutchie,
Floor Kreeft.

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor
woensdag 20.00 uur naar 

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl
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