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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: Prop. H.N. Visser.
Organist: Dhr Joshua Prins.
Muziekgroep o.l.v. Maaike Heil
Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene. 

Tien4Tien moment
- Gezang 415 
- Juicht, want Jezus is Heer /  Hij is verheerlijkt

Welkom
Samenzang: Psalm 24:5
Bemoediging en Groet

Wetslezing/woord van genade

Samenzang: 
Opwekking 661 Maak groot onze God
Opwekking 461 Mijn Jezus Mijn redder
Hosanna, Hosanna, wij maken een rij

Kindermoment door Ruben
Collecte 

Gebed
Lezing Mattheüs 21:1-11
Samenzang Psalm 118: 8, 9
Verkondiging “Juichen voor Jezus” 

Geloofsbelijdenis
Samenzang Gezang 120: 2 (Rechtvaardigheid is zijn bestel)

Dankgebed & Voorbede 
Samenzang Hemelhoog 216:1, 2 Kroon Hem met gouden kroon
Zegen afgesloten met gezongen Amen



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.

Collecte op 23 februari voor IZB
IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse kerk in Nederland. Er 
wordt gestreefd dat zoveel mogelijk mensen Jezus Christus leren kennen en 
Hem met vreugde volgen. Deze organisatie evangeliseert niet zelf, maar 
stimuleert, adviseert en assisteert, met toerustingscursussen in gemeenten, 
evangelisatiematerialen en methodes. Op de website van IZB leest u meer 
informatie over het werk, zoals over Dabar, het evangelisatie/recreatiewerk op 
campings. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. Het is ook mogelijk 
uw gift over te maken op bankrekeningnr NL73 RABO 0380 1440 69 van de 
ZWO-commissie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer t.a.v. IZB
Namens de ZWO-commissie, Margriet van Klinken

Ken je Mij?
Toelichting Veertigdagentijd
De komende periode, de Veertigdagentijd, gaan we in de diensten en in de 
kindernevendienst gezamenlijk op weg naar Pasen. De verhalen uit Vertel het 
maar, de methode welke in de kindernevendienst gebruikt wordt, zullen 
centraal staan. Deze zondag gaan we al van start met het eerste verhaal. 
Gedurende de Veertigdagentijd volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. 
Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in 
handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar 
ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de 
lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld
met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten 
zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je 
moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen 
woorden. Zo kun je ook met Hem leven.

We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem 
daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. 
Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) 
bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij 
Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. 
We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet 



meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij 
dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons 
hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag 
zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze 
Verlosser het wil.

Projectverbeelding
De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), 
met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen
aan weerszijden van het kruis acht symbolen, gemaakt van spijkers en draad. 
Het gekozen materialen van hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de 
geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode 
draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook 
voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De 
vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden 
wil zijn.

Beleidsplan- Hoe staat het ervoor?  5
In het vijfde bericht over de inzichten vanuit de beleidsavonden meer over het 
inzicht God (Vader), Zoon en Heilige Geest:
Het woord ervaren gebruikte jullie vaak. We zien graag oprechte emoties bij 
elkaar in het volgen van Jezus. Met
elkaar delen hoe wij Gods hulp
aanvaarden in onze eigen levens is
iets dat we ook vaker willen doen.
Iemand zei hierover: “Uiteraard geldt
dat dit voor ieder weer anders is hoe
je dat doet. Maar voorleven en goed
zijn voor je naaste mag best samen
gaan met vertellen over je
geloofsleven aan je naaste. Dat
laatste wil ik vaker doen”. 
Zoals geschreven in het vorige bericht. Eind februari bespreekt de kerkenraad 
het concept beleidsplan. Na een akkoord van de kerkenraad leggen zij het 
concept plan voor aan de gemeente middels een gemeenteavond. Die 
informatie volgt eind februari. De beleidscommissie Theo, Menno en Jeroen  

Kerkbalans 2020
In januari heeft u allemaal weer een envelop of mailtje ontvangen met daarin de 
folder en het formulier inzake de Actie Kerkbalans. We hebben inmiddels via de 



lopers, via de mail (als u de folder digitaal heeft ontvangen) of direct via u als 
gemeentelid de eerste reacties retour mogen ontvangen. Waarvoor dank!
Mocht u om welke reden dan ook uw Kerkbalans niet meer hebben (of niet 
hebben ontvangen), spreek dan gerust even één van uw Kerkrentmeesters aan. 
We hebben nog een aantal exemplaren liggen en we kunnen altijd een digitale 
versie naar u mailen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ezra Overbeek (ezra.dorpskerk@gmail.com)

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

Trainingen Protestantse Kerk
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden mensen actief, zowel vrijwillig 
(ambtsdragers, taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters,
kerkmusici). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, en van bestuur tot beheer. 
De kerk ondersteunt professionals en vrijwilligers in hun werk met een enorm 
aanbod aan cursussen en trainingen. Interessant om eens te bekijken! 
https://www.protestantsekerk.nl/training/

A la carte
Zondagavond 23 februari is er weer een a la carte maaltijd bij Jeroen en Ellen, 
Vlasakkerlaan 46. Ben de 16+ en heb zin om samen een maaltijd te hebben en 
elkaar te ontmoeten, dan ben je om 18 uur welkom om aan te schuiven. Neem 
gerust iemand mee. Om te weten hoeveel stoelen we mogen klaarzetten is het 
handig om je even op te geven via de app of op 06-22408013.
Tot zondag!
Groeten van het a la carte team: Wilma - Wolter, Karen - Jaco, Jeroen en Ellen



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 tel. 06 22461212 kan natuurlijk ook.
Vriendelijke groet namens organisatie Mannenontbijtteam

High Tea 1 maart 2020 v.a. 15.00 uur in ’t Anker Oosterkerk
Op zondag 1 maart a.s. is er weer een muzikale High Tea! Verschillende 
muziekteams zullen tijdens de High Tea liedjes over Hoop ten gehore brengen, 
maar de High Tea staat natuurlijk ook bekend om de lekkernijen. We hopen u 
allemaal te zien en er een mooie middag met elkaar van te maken.
Hartelijke groeten, Sjaak en Mirjam

Zondag 1 maart om 18.30 uur zangdienst met ‘Trumpets of the Lord’
Zondag 1 maart staat er weer een zangdienst in het kader van ‘Aalsmeer zingt’ 
op het programma. In deze eerste dienst van het jaar zal er medewerking 
worden verleend door het bekende koor: Trumpets of the Lord onder leiding van 
Rob van Dijk. Dit koor, van ongeveer 70 leden, is al vaker te horen geweest in de 
Dorpskerk en deze optredens beloven weer veel moois voor de dienst van 1 
maart.
Het koor zal een aantal liederen ten gehore brengen en ook de samenzang zal 
natuurlijk niet ontbreken. Deze zal begeleid worden door dhr. Rob van Dijk op 
het orgel. De dienst zal onder leiding staan van ds. G.H. de Ruiter van de 
Dorpskerk. Al met al belooft het weer een mooie en muzikale avond te worden. 
Graag tot 1 maart in de Dorpskerk!

Bijbelkring Zorgcentrum Aelsmeer.
D.V maandag 2 maart komen we weer bij elkaar rondom het Woord.
We nodigen u allen uit, om aan onze tafel te komen.
Voor u, die nog niet zo lang in het Zorgcentrum woont, weet u ook welkom.
In de bezinningsruimte op de 2e verdieping.
Hartelijke groeten van Siem en Eppo

Update Floor Kreeft - 18-2-2020 - De tijd vliegt!
We zijn drie weken verder, de tijd vliegt! Afgelopen weken zijn we dieper de 
Bijbel in gedoken om meer te leren over God, Jezus en de Heilige Geest. Heel erg
interessant en veel theorie; ik heb in drie weken tijd 2 notitieboeken 



volgeschreven!Ik ontmoette Loren Cunningham, de oprichter van YWAM, 
ontving veel bevestigende woorden en profetiën over mijn leven en er moet in 
mijn ogen vaak verwondering hebben gestaan als ik nieuwe dingen leer en over 
wie God is en de woorden die Hij tot mij spreekt.

Afgelopen weken maakte ik mijn eerste kunststuk 
op de ARTS DTS; een boekverslag over een boek 
van Loren Cunningham over het ontstaan en de 
geschiedenis van YWAM. Bijzonder hoe ik met 
kunst iets wat God tot mij sprak tijdens het lezen 
van het boek in bestaan kon brengen. 
Aankomend weekend vertrek ik met een paar 
mede-DTS’ers naar Utrecht voor mijn eerste 
outreach. Het zal een week zijn waarin we 
plaatselijke projecten en kerken zullen 
ondersteunen en evangeliseren. Ik zal deze week 

gaan vertalen en meespelen en zingen tijdens worship. Spannende dingen, maar
mooie mogelijkheden om uit te stappen en te groeien in de gaven die God mij 
gegeven heeft.
Op de website heb ik een meer uitgebreide update geschreven, waarin ik meer 
verhalen deel en foto’s van het kunstwerk dat ik maakte staan. De update staat 
op de website onder de nieuwsberichten; 
www.hervormdaalsmeer.nl/nieuwsberichten/
Bedankt voor de giften die ik mocht ontvangen! 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, Floor Kreeft

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 1 maart
Rijdienst: B. Buijs, tel. 06-23748775
Oppasdienst: Nienke
Peuternevendienst: Anita
Kindernevendienst: Oefenen kinderkoor; Nees, Fu[rona, Kathelijne, Anne
Kindermoment: Marije
Tieners: Kring
Organist: R. Postma
Videodienst: Julian Piet
Geluid: Anton Piet
            Avond: Martijn Jongkind
Beamer:         Beneden: Dick J. Verhoef; Boven: Bart Maarsen
Boekwinkel:        Wijna Harting, Ilona
Welkomstteam:    Gerda Kortenoeven
            Avond:      Angenita Sprangers      
Koster:                  Michiel Vollmuller                     
Dienst Zorgcentrum:  Henk van Klinken, Joop Stroes 
Collectedienst:      D.J. Verhoef, C. Harting, C. Leegwater
Koffie schenken:      Wiets Naber, Ali van Dillewijn, Coby Westerman
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