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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.
Adrie de Rooij op piano en René Spaargaren op gitaar en zang
Voor de kinderen is er kindernevendienst in Irene. 

Orgelspel

– Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar
– Psalm 98: 1, 2 en 3 Zingt een nieuw lied voor God
– Psalm 84: 1, 3 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

Welkom
Aanvang gezang 126 (verwacht de komst des heren)

Stilte – bemoediging en groet

Inleiding “Wie is is Jezus? (afbeelding Ceasarea Filippi) 
Opwekking 312 Mildheid en Majesteit 

Kids 62 wij danken U
Kindermoment (Marije)

Collecten - orgelspel
Gezang 231: 1, 2, 3a en 4b

Gebed
Lezing Mattheus 21:12-17
Samenzang hemelhoog 597 Hosanna in de hoge
Preek
Samenzang hemelhoog 480 Met ons lied Heer

Terugblik Israëlreis 2020 (foto verslag met luisterlied)
Afsluiting Belijdenis en doop Mary Muilwijk



Voor- en dankbeden
Samenzang gezang 399:1, 4, 5, 6 (Wij loven U, o God)

Zegen
Orgelspel

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Jeugd in eigen wijk

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.

Even napraten:
Waarom maakt Jezus 

het tempelplein schoon?

High Tea 1 maart 2020 v.a. 15.00 uur in ’t Anker Oosterkerk
Vanmiddag 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’
Vanavond 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. 

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

Scholendienst 8 maart
Op zondag 8 maart is basisschool de Triade 
uitgenodigd om samen met onze gemeente 
een kerkdienst mee te beleven. Samen met de 
school wordt deze dienst voorbereidt. Op 
school zullen de kinderen knutselen en liedjes 
leren die passen bij het thema "Wat geef je 
mij".



Kopij zondagsbrief: Stuur uw berichtje voor
woensdag 20.00 uur naar 

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
Dik Vollmuller tel. 0297-323465 Pastoraat ZC Aelsmeer

Roosters 8 maart
Rijdienst: C. van Vliet, tel. 0297-360846 / 06-23270231
Oppasdienst: Joëlle 
Peuternevendienst: Barbara
Kindernevendienst: Scholendienst   
Tieners: Check IN
Organist:  J. Prins
Videodienst:   Sjoerd Hoogendoorn
Geluid:          Arjan v.d. Vliet
            Avond:   Julian Piet
Beamer:        Beneden: Björn v.d. Berg; Boven: Dick Verhoef
            Avond: Check In
Boekwinkel:    Edwin en Marije Koster
Welkomstteam:     Evelyn Doornbos- Kpormego   
Koster:                           Peter van Heulen                      
Dienst Zorgcentrum: Jeroen Vollmuller, Inge Dekker  
Collectedienst:      P. Faas, H. van Klinken, P. Verhoef
Koffie schenken:      Gerard en Jacqueline v.d. Velden
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