
Zondagsbrief  

20 september 2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Menno Zandbergen 
Organist: Hugo van der Meij. 
Muziekgroep Checkin Worship 

 

Thema: “Als getuigen niet vanzelfsprekend is.”  
  
Orgelspel  
 
Aansteken Paaskaars 
welkom en mededelingen  
 
Samenspraak Gezang 21:1,2   Alles wat adem heeft, love de Here. 
1   Alles wat adem heeft love de Here, 

 
zinge de lof van Isrels God! 

 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

 
Die lijf en ziel geschapen heeft 

 
worde geloofd door al wat leeft. 

 
Halleluja! Halleluja! 

 
2   Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 

 
zij keren eens tot aarde weer; 

 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

 
niemand gedenkt hun daden meer. 

 
Machtigen wank'len in hun waan, 

 
roepen wij dan de Here aan. 

 
Halleluja! Halleluja! 

 
Bemoediging en Groet  
 
  



In Memoriam Jan van de Maarl 
Samenspraak: Daar ruist langs de wolken 
 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
Liederen door de band 
- Opwekking 276  Laat heel de wereld het zien 
- Opwekking 801  Het leven in mij  
 
Gebed om de Heilige Geest  
Schriftlezing Daniël 1 (NBV vertaling) 
 
HH 729:2,5 Mijn hart wacht stil op U, o Heer  
Onrustig leef ik, opgejaagd, 
door duizend dromen uitgedaagd, 
die liegen, lokken en verleiden. 
De boze, briesend als een leeuw, 
gaat brullend rond. 
Ik roep, ik schreeuw tot U, 
o God: ‘Kom mij bevrijden!’ 
 
Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, 
uw komst, de grote ommekeer; 
hoe vrolijk zal ik U ontvangen! 
Gij die mijn allerliefste zijt, 
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, 
vervul mijn allerdiepst verlangen! 
 
Verkondiging  
Opwekking 616 Houd me dicht bij U  
 
Voor- en dankbeden 
Opwekking 27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland  



Zegen afgesloten met gesproken amen  
 
Orgelspel  
  
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
Spreekbeurt Willem Glashouwer 
Op donderdag 8 oktober is er in de Dorpskerk een studieavond met ds. 
Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël 
Internationaal. 
Het onderwerp waarover hij spreekt is: “Israël en Gods heilsplan met de 
wereld”  
 
Ds. Glashouwer is auteur van veelgelezen boeken als: 'Waarom Israël?', 
'Waarom Jeruzalem?' en 'Waarom Eindtijd?’.  
 
De avonden waarop Ds. Glashouwer zijn lezingen geeft zijn vaak druk 
bezocht. We volgen de richtlijnen van het RIVM en daarom kan er maar 
een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelden is daarom 
verplicht. U kunt zich aanmelden via mailadres: paul.stroes@ziggo.nl. 
Graag voor- en achternaam van alle bezoekers die u aanmeldt opnemen 
in de mail. 
 
Ontvangst: vanaf 19:30 uur 
Aanvang 20:00 uur 
Locatie: Dorpskerk Aalsmeer, kanaalstraat 12 
 
Met een hartelijke groet, 
Werkgroep Israël  
 
Geen check-in-diensten meer in de Dorpskerk 
4 jaar lang zijn er elke maand in de Dorpskerk check-in diensten gehouden. 
Deze diensten werden georganiseerd door de check-in crew die bestond 
uit leden vanuit verschillende gemeenten in Aalsmeer. Daardoor vielen 
kerkmuren weg en werden de diensten bezocht door jongeren uit heel 
Aalsmeer. Dat was gaaf om te zien. Er werd een check-in community 
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(whatsappgroep) gebruikt waar het één en ander in gedeeld werd.  
We mochten ervaren dat de Heilige Geest aan het werk was binnen deze 
groep. Het is mooi om te zien dat diverse jongeren hun hart aan Jezus 
hebben gegeven in deze periode.  
Door de coronaperiode is er gestart met diensten buiten de Dorpskerk in 
huiselijke kring. De crew heeft besloten om hiermee door te gaan. En te 
stoppen het houden van diensten in de Dorpskerk. Iedereen blijft wel 
welkom om de huiskring te bezoeken.  
Als team Jeugd willen we iets bedenken om voor jongeren ook andere 
vormen aan te bieden waarin jullie gezien worden, je thuis voelen binnen 
de gemeente en waarbij jullie kunnen groeien in geestelijk geloof. 
Hierover volgt hopelijk snel meer. 
 

We verbouwen de Ichtusshop, 
wil je ons helpen als sponsor?  
Het is hoog tijd dat de winkel 
een nieuw en fris interieur krijgt. 
Ook ons assortiment passen we 
aan. We breiden uit met Cadeau 
artikelen. Naast kaarten kunnen 
cadeaus een mooi en warm 
gebaar zijn van aandacht.   
We doen de verbouwing zo slim 
mogelijk, dus blijven de kosten 
laag. Gelukkig hebben we al een 

aantal sponsoren dus we zijn goed op weg. Totaal hebben we  2950,-  euro 
nodig daarvan hebben we al 500,- ontvangen van sponsoren. Dat is 
geweldig waarvoor heel veel dank! Help ons door te sponsoren.   
De vier sponsoren met het hoogste bedrag ontvangen van ons een 
tegenprestatie. We bieden hen een 2 uur durende sloepen vaartocht 
(aangekleed met een hapje en een drankje)  aan over de 
westeinderplassen. We starten in de winkel en varen daarna de 
tocht.  (corona proof). We zijn benieuwd wie we mee mogen nemen. 
Ons bank nummer is:NL58 ABNA 0414831268 t.n.v. Stichting Ichtusshop 
Aalsmeer, mail ons even als je wilt sponsoren: 
vrijwilligersichtusshop@gmail.com   
We hopen dat je ons wilt steunen.  
Hartelijke groet,  De vrijwilligers van de Ichtusshop Aalsmeer 

mailto:vrijwilligersichtusshop@gmail.com

