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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Rogier Postma. 
Muziekgroep olv Maaike Heil 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Combo zingt opwekking 496 Kadosh 
 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Gebed 
 
Orgellied Joh de Heer 446 Prijs de Heer met blijde galmen 
Prijst de Heer met blijde galmen, 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'K Zal zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn lof. 
'K Zal zolang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! 
 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door de nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft, 
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
Vestigt op de Heer zijn God. 
  



'T Is de Heer, wiens alvermogen, 
'T groot heelal heeft voortgebracht. 
Die, genadig, uit de hoge, 
Ziet, wie op zijn bijstand wacht, 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 
 
'T Is de Heer, wiens mededogen, 
Blinden schenkt het lief'lijk licht. 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht. 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint Hem, die rechtvaardig leeft. 
 
'T Is de Heer van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren, 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zingt uw God ter eer, 
Prijst zijn grootheid, looft de Heer! 
 
Schriftlezing Jeremia 29:11-14 
 
Verkondiging Hoopvolle toekomst 
 
Orgellied opwekking 411 Geprezen zij de Here. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons 
Die God is ons heil 2x 
 
Want het geknakte riet 
Verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
Herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
Want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
Zijn warmte en zijn vuur. 



Geprezen zij de Here 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
Die God is ons heil 2x 
 
Want een verbroken hart 
Veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
Verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
De zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
Zijn goedertierenheid. 
 
Geprezen zij de Here 
Dag aan dag draagt Hij ons 
Die God is ons heil 2x 
 
Afscheid Peter Kersloot  
 
Band zingt opwekking 789 Lopen op het water 
 
Voor- en dankbeden afgesloten met het onze Vader 
 
Band zingt opwekking 669 Adonai 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
  



Meidenclub. 
Eindelijk is het weer zover we gaan weer starten met de meidenclub! 
Om de week op donderdagavond komen we met een groep meiden bij 
elkaar en hebben we een gezellig avond. De avond begint om 19.00 uur 
en is om 20.15 uur weer afgelopen. Je bent welkom in ‘Achterom’ (de 
ingang achter bij ‘gebouw Irene’ in de Kanaalstraat) 
Elke avond zullen wij iets met jullie delen uit de bijbel en hierna doen we 
een activiteit, een spel, knutselen of we gaan lekker naar buiten. Dit is 
elke week weer een verassing. Dus ben jij tussen de 8 en 12 jaar en ben je 
een meisje? Dan ben je van harte welkom en neem gerust je vriendinnen 
mee! 
Het lijkt ons erg leuk als jij hier bij wilt zijn! Groetjes, 
Jeanne Sparnaaij en Dickie Kok 
(06-13272675 / 06-41730193) 
 
p.s. zet deze data maar vast in je agenda. 
22-10, 5-11, 19-11, 3-12, 17-12, 7-1, 21-1, 4-2, 18-2, 4-3, 18-3, 1-4, 22-4, 20-5, 
3-6, 17-6 en 26-6. 
 
LAATSTE KANS : 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  
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