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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: Dhr P.J. Verhagen.
Organist: Dhr Hugo van der Meij.
Lara Maarsen Fluit & René Spaargaren Piano/zang
Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene. 

Voor de dienst
Gezang 320
Opwekking 638 Wie is als Hij

Mededelingen
Nieuwe LiedBoek 601: 1, 2

Stil gebed, Votum
Opwekking 527

Geboden
Psalm. 119: 38

Kindermoment

Opwekking 789 Leer mij lopen op het water
Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg

Gebed
1e lezing: Jesaja 60: 1-9
Nieuwe LiedBoek 630: 1, 4
2e lezing Matheus 5: 13-16
Opwekking 262 Sta op o kinderen van Israël
Preek Jesaja. 60: 1a
Opwekking 486 Ga dan in Zijn Naam

Gebeden
Inzameling

Nieuwe LiedBoek 967 (oud 313): 1, 4, 6, 7
Bede om de 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.

Mannenontbijt 
Op zaterdag 29 februari staat er om 8:00 uur weer een heerlijk 
(mannen)ontbijt klaar. Gastspreker zal zijn Joop Stroes, hij gaat wat 
vertellen over zijn vrijwilligerswerk bij kindertehuis Bahay Aurora in de 
Filipijnen. Het belooft een boeiende morgen te worden, weet u/je welkom, 
neem gerust een gast mee. Na afloop van de dienst worden er 
aanmeldformulieren uitgedeeld, opgeven per email dverhoef@kpnmail.nl of 
via te. 06 22461212 kan natuurlijk ook.
Vriendelijke groet namens Mannenontbijtteam

Himalayas, 10-02-2020

Goedemorgen gemeente, 
Hallelujah! Mooi om weer een bericht jullie kant op te kunnen sturen en zo in 
verbinding te zijn met elkaar. Gisteren was er al een video vanuit hier naar 
Aalsmeer gezonden, bijzonder.
Tevens gisteren zijn we hier aangekomen in het oosten van het land. We zitten 
hier dichtbij de berg Annapurna. Weer eens wat anders dan de vliegtuigen in 
Aalsmeer, hier vliegen de helikopters af en aan om mensen naar het base camp
te brengen.
Sinds mijn vorige bericht is er veel gebeurd. We zijn met het team naar 
Thailand gereis om vervolgens per bus naar Cambodja te gaan. Daar hebben 
we de rest van de groep ontmoet en het was een hemelse ervaring om alle 
klasgenoten weer te zien, hallelujah! We verbleven in een nieuwe basis van 
JMEO in Battambang. Alleen al de totstandkoming van die basis is een groot 
wonder van Jezus. Anderzijds kregen wij les over missions, dat daagde me flink
uit om na te denken over: alles achter te laten om Jezus te volgen. Hoewel ik 
dat voor de DTS gedaan heb ging het nu om de langere termijn, in de toekomst.
Het was heerlijk om uiteindelijk te kunnen zeggen: God, waar u mij roept maakt 
niet uit, ik ben ‘all in’.
Het was enerverend om zuidoost-Azie te bezoeken om vervolgens terug te 
gaan naar de Himalayas. Terug in de hoofdstad bleek het een stuk kouder te 
zijn. We hebben hier veel mensen op straat gesproken over hun geloof. Een 
hoogtepunt was drie monniken uit Tibet waar ik voor mocht bidden. Het was 
bijzonder om te zien dat ze geraakt werden door Gods liefde. En zo waren er 
binnen het team vele verhalen en tekenen waarin Jezus aan het werk is in dit 
land. We gaan nu de laatste paar weken op deze basis doorbrengen om 
vervolgens terug te gaan naar Duitsland eind februari. Ik bid voor jullie terwijl 
de storm over Nederland raast, dat Jezus uw steun en toeverlaat is in alle 
facetten van uw leven. Hij is het waard om alles achter te laten. Of het nu een 
vissersnet is of een BMW. Ook dank ik u voor alle steun vanuit Aalsmeer, 



alleen daardoor is het mogelijk om deze reis te ondernemen. Wees gezegend 
en ik kan niet wachten om u allen weer te zien en te spreken!
Hartelijke groet, Kees-Jan

Beleidsplan- Hoe staat het ervoor? 4

In de vorige berichten lichtten we zes inzichten van de beleidsavonden toe. 
In dit bericht leest u meer over de inzichten Imago, Innovatie en het 
kerkgebouw.

Imago

Het beeld dat de wereld van 
ons heeft als christenen of 
als gemeente is soms 
negatief. Wij willen dat beeld
positief beïnvloeden zo gaf u 
aan. Door een open en 
oprechte interesse te tonen 
voor de levens van andere 
christenen en niet-christenen

op een behulpzame en liefdevolle wijze zonder oordeel.

Innovatie

Ons denken vernieuwen of er ook eens anders naar kijken. Je vraagt je 
misschien af: “Waarom zou je dat doen, het gaat toch goed zo?” Het is 
nodig onszelf te vernieuwen om aantrekkingskracht te behouden en van 
betekenis te zijn en te blijven.



Kerkgebouw

De Dorpskerk is een zeer bekend gebouw en het is duidelijk waarvoor het 
dient. Het gebouw kent een lange historie, dat kan anderen helpen om te 
beseffen dat het verhaal dat we daar vertellen al eeuwenlang voor veel 
mensen van levensbelang is geweest. Het beleidsplan is nu gereed in 
concept. Eind februari bespreekt de kerkenraad dit concept. We houden u 
op de hoogte. Volgende week berichten we u meer over het laatste inzicht 
van de tien: God, zoon en Heilige Geest ervaren, met name het ervaren is 
door jullie veel genoemd. De beleidscommissie Theo, Menno en Jeroen

Seniorenmiddag 

D.V. donderdag 13 febr. houden we onze 1e middag in het nieuwe jaar. 
Deze middag komt de hr. Jan Broekhuizen ons interessante dingen vertellen
en laten zien over het "Groene Hart". Hij neemt ons mee naar verleden- en 
tegenwoordige tijd. Een ieder die interesse heeft is natuurlijk van harte wel-
kom. De middag start om 14.30 uur in "Irene" en de thee/koffie staat klaar, 
we verwelkomen u graag. Tot dan namens de vrouwenraad, Rina

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

Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor
woensdag 20.00 uur naar 

zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl

mailto:zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl


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

Roosters 23 febr.
Rijdienst: G. v.d. Velden, tel. 0297-320986
Oppasdienst: Demi
Peuternevendienst: Yvette
Kindernevendienst: Debbie, Bas, Lisa, Jiska, André, Ruben
Kindermoment: Ruben
Tieners: Club
Organist: J. Prins
Videodienst: Louis van Santen
Geluid: Bastiaan Hulsbos
Beamer: Beneden: Jenneke van Eijk ; Boven: Jochem Vollmuller
Boekwinkel: Ria Sparnaaij, Anita van Leeuwen
Welkomstteam: Ria Sparnaaij
Koster: Marco Wegman
Dienst Zorgcentrum: Jeroen Vollmuller, Joke Schaaij
Collectedienst:   C. v.d. Ven, Jacq. v.d. Velden, J. van Dillewijn
Koffie schenken: Janny Peters, Marjo Peters


