
Zondagsbrief  
8 maart 2020 2e lijdenszondag

Scholendienst

Heel hartelijk welkom in deze dienst. 
Ook als u hier te gast bent hopen wij dat u zich thuis voelt. Een speciaal welkom 
aan alle kinderen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s die verbonden zijn aan 
KC Triade.
Voorganger: Ds Gert de Ruiter.
Organist: Dhr Joshua Prins.
De Muziekgroep staat o.l.v. Ilona Harting

Thema: Wat geef je Mij?



Medley van liederen begeleid door het orgel
Mededelingen

In memoriam Jo Biemond
Zingen: Johan de Heer 149:1,2

Welkomsliederen
- Welkom, welkom
- Hé hallo
- God van Licht

God helpt ons en groet ons

Je bent welkom in de kerk  Van top tot teen
Laten we God niet vergeten 
gezang 255 

De orgelquiz

Waar gaat het vanmorgen over?

Een Bijbelverhaal
- Bijbelverhaal Mattheus 26:1-16 
- Bijbelverhaal wordt vertelt en de kinderen mogen meedoen 
-

Lied over een geschenk
- Als je veel van iemand houdt

De dominee aan het woord 

Wat geven we God?
- Wat zou ik aan U kunnen geven
- Dank- en voorbeden
- Collecte + lied Ik wens jou

Gods cadeau voor jou 

Verrassing voor alle kinderen

De organist trakteert
De kerk trakteert



Collecte bij de uitgang is bestemd voor: 
Collecte Missionair Als Kerk naar de mensen toe

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.

Het bijbelverhaal:
Jezus wordt gevangengenomen
Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: 2‘Jullie weten dat het Paasfeest bijna 
begint. Dan zal de Mensenzoon uitgeleverd worden aan mensen die hem aan 
het kruis zullen hangen.’
3Intussen kwamen de priesters en de leiders van het volk bij elkaar in het paleis 
van Kajafas, de hogepriester. 4Ze maakten een plan om Jezus in het geheim 
gevangen te nemen en te doden. 5‘Maar dat moeten we niet midden op het 
feest doen,’ zeiden ze. ‘Anders komt het volk in opstand.’
Een vrouw giet olie over Jezus’ hoofd
6Jezus was in Betanië. Hij was op bezoek bij Simon, die Simon met de 
Huidziekte genoemd werd. 7Tijdens het eten kwam er een vrouw bij Jezus. Ze 
had een flesje bij zich met heel dure olie. En ze goot die olie over Jezus’ hoofd.
8De leerlingen zagen het en werden boos. Ze riepen: ‘Zonde van die olie! 9We 
hadden die olie voor veel geld kunnen verkopen. Dan hadden we dat geld aan 
arme mensen kunnen geven!’
De vrouw heeft iets goeds gedaan
10Jezus hoorde wat de leerlingen tegen de vrouw zeiden. Hij zei: ‘Doe niet zo 
boos tegen haar. Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 11Arme mensen zullen er 
altijd zijn, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 12Deze vrouw heeft mij verzorgd 
met olie. Daardoor is mijn lichaam klaar om begraven te worden.
13Luister goed naar mijn woorden: Als het goede nieuws verteld wordt, zal er 
ook over deze vrouw verteld worden. Overal in de wereld zullen de mensen 
horen wat zij gedaan heeft.’
Judas helpt de priesters
14Eén van de twaalf leerlingen ging naar de priesters toe. Het was Judas 
Iskariot. 15Hij zei: ‘Ik kan jullie helpen om Jezus gevangen te nemen. Wat krijg ik 
daarvoor?’ De priesters gaven hem 30 zilveren munten.
16Vanaf dat moment dacht Judas erover na hoe Jezus gevangengenomen kon 
worden.



Even napraten:
Wat geef jij?

Ouderavond “Pubers en geloven”
In november hebben we een avond gehad met ouders en jeugdleiders over 
“Pubers en geloven”. We werden geïnspireerd en geadviseerd omtrent 
geloofsopvoeding door Tom Baksteen van Stichting Generatio. We willen graag 
nog een keer alle ouders met kinderen van 10-20 uitnodigen voor een 
vervolgavond (ook als u in november niet bent geweest). Dit keer gaan we meer 
mét elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Deze avond zal gehouden 
worden op dinsdag 7 april om 20:00 uur. We hopen weer veel ouders te 
ontmoeten. 

BE INSPIRED TO INSPIRE
We willen alle jeugdwerkers, van oppas tot tieners, van kinderclubs tot a la carte,
uitnodigen voor een bedankavond. We zijn ontzettend blij met jullie inzet voor 
het jeugdwerk dat jullie doen binnen en buiten de Dorpskerk. D.m.v. een 
gezellige avond met een maaltijd, gezelligheid, ontspanning en een inspirerende
spreker willen we jullie bedanken. 
SAVE THE DATE: zaterdag 16 mei 18:00 uur. We horen graag als je komt. 

Save the date: Proeverij zaterdag 18 april
Over anderhalve maand is er weer een Proeverij voor vrouwen. Een middag om 
samen met andere vrouwen te ontspannen, te genieten van muziek, 
gezelligheid, iets creatiefs en samen de diepte in te gaan over een onderwerp. 
Het thema van deze keer is ‘Leve de vrijheid/ Leven in vrijheid’. Nederland is 75 
jaar geleden bevrijd en daar steken we op in. Hoe zijn wij vrij? En kunnen wij ook 
kiezen voor echte vrijheid? Vindt u of vind jij het gezellig en waardevol om een 
middag gemeente te zijn met andere vrouwen, dan nodigen we u/jou uit om je 
aan te melden voor de Proeverij. Inlopen kan vanaf 14.45 uur en de middag 



begint om 15.00 uur. Rond een uur of vijf is de Proeverij afgelopen. Aanmelden 
kan via proeverij.dorpskerk@gmail.com of 06-21590915 (Maria Verhaar)
We hopen jullie allemaal te zien, Het Proeverij-team

Mannenontbijt
Op zaterdag 29 februari is er weer een mannenontbijt gehouden, Joop Stroes 
nam ons mee op reis naar de Filipijnen, echt geen vakantiereisje, maar een 
hartverscheurende confrontatie met armoede, slechte leefomstandigheden en 
heel veel ellende en leed. Joop bezoekt hier sinds 2011 kindertehuis Bahay 
Aurora, hier worden kinderen liefdevol opgevangen en begeleid. Joop vertelde 
over de vaak schokkende zaken en gebeurtenissen waarmee deze kinderen zijn 
opgegroeid. Aan de hand van verhalen, wat foto’s en video’s leren we enkele 
kinderen en hun achtergrond, een beetje kennen en begrijpen we waarom deze 
kinderen een heel speciaal plekje in Joops’ hart hebben.
Een bijzondere morgen, die ons weer doet beseffen hoe goed we het hier 
hebben, en dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is.Ondanks dat de 
opkomst wat lager dan normaal was, kunnen we melden dat er weer zeer gul 
gegeven is, zodat na aftrek van kosten, een bedrag van €340,00 overbleef, dit 
bedrag is uiteraard bestemd voor het kindertehuis Bahay Aurora, heel hartelijk 
bedankt. Joop zal hier een goede bestemming voor zoeken.

Interkerkelijk gebedswandelen in Aalsmeer
Heb jij het verlangen dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in jouw 
woonplaats?  Woon je in Aalsmeer?
Goed nieuws, want dan ligt er een nieuwe uitdaging op jou te wachten.
Woensdagavond 18 maart a.s. gaan we van start met maandelijkse, 
interkerkelijke gebedswandelingen door Aalsmeer, te beginnen in Nieuw 
Oosteinde.
Het doel van deze wandelingen is om Jezus als Koning, Verlosser, Overwinnaar 
uit te bidden over de plaats waar we lopen, zodat het geestelijk klimaat 
verandert ten gunste van het evangelie. 
We starten om 19.00 uur in gebouw Het Anker, Oosteinderweg 273 (achter de 
Ned. Herv. Oosterkerk). 
Trek je wandelschoenen aan en doe mee! Meer informatie bij Annet de Jong – 
0620644802.



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

11 maart Biddag voor gewas en arbeid                      
Organist:             H. van Voorst
Geluid:               Anton Piet
Beamer:                Willo Schaaij    
Welkomstteam:      Sjoerd den Braber       
Koster:                            Cees Kortenoeven                               
Collectedienst:      C. van Vliet,  D. Verhoef, B. van Soest
 
Roosters 15 maart
Rijdienst:               G. v.d. Velden, tel. 0297-320986
Oppasdienst:           Annemarie
Peuternevendienst:   Zuzana
Kindernevendienst:   Dickie, Daniëlle, Marije, Kirsten, Flip, Tim
Kindermoment:       Dickie
Tieners:           Kring
Organist:                R. Postma
Videodienst:          Mark van Kreuningen
Geluid:                 Bastiaan Hulsbos
Beamer:              Beneden: Ruben Buijs; Boven: Levi van Kreuningen
Boekwinkel:           Martine van Soest, Inge Dekker
Welkomstteam:     fam. Kreeft      
Koster:                          Hein van Kreuningen                
Dienst Zorgcentrum: Peter Kersloot, Marieke Verhoef          
Collectedienst:       B. Buijs, T. Hogenkamp, A. v. Kooy
Koffie schenken:   Cees Harting, Irma Leegwater, Marieke Verhoef

mailto:zondagsbrief@dorpskerk-aalsmeer.nl


Jeugdwerk in de Dorpskerk

KINDERNEVENDIENST
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar gaan met hun ouders mee in de 
kerk.
Tijdens de dienst is er een speciaal 
kindermoment, waarna ze met de 
leiding vertrekken naar het 
naastgelegen gebouw ”Irene” om een
eigen programma te volgen.
Het programma bestaat uit verhalen, 
creatieve verwerkingen, gebed en 
zang, om zo de kinderen op hun eigen
niveau bekend te maken met de 
Bijbel.

De kinderen zijn verdeeld in drie 
groepen
Schatzoekers:
basisschool groepen 1, 2 & 3
Schatgravers:
basisschool groepen 4 & 5
Schatbewaarders:
basisschool groepen 6, 7 & 8

De ouders ontmoeten hun kinderen 
na de kerkdienst weer in gebouw 
“Irene”. 

Contactpersoon:
Dickie Kok 06-41730193

KINDERCLUB
Voor jongens en meisjes van 
8 t/m 12 jaar is er club in  Achterom.

De jongensclub is er om de week op 
woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De meisjesclub draait donderdags om 
de week van 19.00 tot 20.00 uur.

Op de club komen de kinderen op een
gezellige, speelse manier in aanraking
met het geloof. Een verhaal, gebed, 
spelletjes, knutselen en soms trekken ze 
er op uit.

Contactpersoon meidenclub:
Jeanne Sparnaaij 06-13272675

Contactpersoon jongensclub:
Arjan v.d. Vliet 06-12966087

JONGERENCATECHESATIE
Elke twee weken op maandagavond 
van 19:00u tot 19:45u in Achterom. 
Voor iedereen in de 10R-leeftijd. De 
Bijbel open doen, er over praten, 
ontdekken, wijzer worden.

Contactpersoon: 
Nees Sparnaaij 06 25251189

10-ERS
10-ers hebben de leeftijd van 
12 t/m 16 jaar. Zij zijn welkom op:

10-er kring 
Twee keer per maand op zondag, in 
Achterom, tijdens de ochtenddienst.
Tijdens de kring denken ze na over 
God en Zijn Woord en hoe zij dit 
kunnen toepassen in hun eigen leven.
10-er club



Eén per maand op zondagmiddag. Er 
worden op deze middagen diverse 
activiteiten georganiseerd.
10-er weekend
Elk jaar gaan de 10-ers met hun 
leiding een weekend weg. Ook hier 
staat God en Zijn Woord centraal  en 
leren de tieners elkaar beter kennen.

Contactpersoon:
Maurits Peters 06-53926718

CHECK-IN
Deze dienst wordt elke 2e 
zondagavond van de maand 
gehouden, met een thema en muziek.
Alles in duidelijke taal die jongeren 
aanspreekt.

Contactpersoon:
Richard Kortenoeven 
06-27211118

A LA CARTE
Elke laatste zondag van de maand 
komen we bij elkaar bij één van de 

drie gastgezinnen.
Hier eten we gezellig wat met elkaar, 
van 18:00 tot ongeveer 20:30 We 
bidden wel voor het eten met z’n 
allen, verder geen bijbelstudie. 
Ontmoeting van medegelovigen met 
dezelfde leeftijd staat centraal.
Leeftijd is 16+ tot ongeveer 20.
 
Contactpersoon: 
Ellen Vollmuller 0297-323200

 
FAMILYNIGHTS
Voor jongeren die verdieping willen.
Eens in de twee weken nemen we tijd 
voor elkaar en hebben we een avond 
met ontmoeting, bijbelstudie, 
aanbidding en gebed.

Contactpersoon
Bart Herfst 06-55563415

JEUGDOUDERLINGEN
Ben Sparnaaij 06-23643786
Maaike Heil 06-45230206

Voor meer informatie en de actuele agenda ga naar
www.hervormdaalsmeer.nl


