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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Henk van Voorst. 
Muziekgroep  olv Maaike Heil 

 
Orgelspel 
Lied uit de gemeente 
 
Welkom 
 
Muziekgroep zingt medley opwekking 179, 277, 270, 391 
 
Bemoediging en groet      
Samen verbonden 
Gebed 
 
Samenspraak psalm 138 
  U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
  in eerbied kniel ik voor U neder. 
  Ja, in de tegenwoordigheid 
  der goden wijd ik U mijn beden. 
  Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
  hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
  Gij zult, o Here, wijd en zijd 
  uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
  Ten dage dat ik riep hebt Gij 
  gehoord naar mij en kracht gegeven. 
  Als ik welhaast ten offer viel, 
  hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
  Al wat op aarde macht bezit, 
  eenmaal aanbidt het U, o Here! 
  Als Gij hun 't woord van uw verbond 
  met eigen mond hebt willen leren. 



  Dan zingen zij, in God verblijd, 
  aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. 
  Groot is des Heren heerlijkheid, 
  zijn majesteit ten top gestegen. 
  Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
  op hem het oog die needrig knielen. 
  Maar ziet van ver met gramschap aan 
  de eigenwaan van trotse zielen. 
 
  Als, ik omringd door tegenspoed, 
  bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
  Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
  uw rechterhand zal redding geven. 
  De Heer is zo getrouw als sterk, 
  Hij zal zijn werkvoor mij voleinden. 
  Verlaat niet wat uw hand begon, 
  o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Lezing Johannes 9:1-11 
 
Verkondiging: Wat zou Jezus zeggen over corona? Zie wat God doet! 
Evangelisch Liedbundel 213 Ik wil jou van harte dienen 
 
Voor- en dankbeden afgesloten met het Onze Vader 
 
Muziekgroep zingt opwekking 757 Jezus alleen 
                                 opwekking 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 
  



Meewerken in de kerkdienst 
Uit de enquête, die je kunt vinden bij het aanmelden voor de diensten van 
oktober, komt veel informatie over hoe u sinds maart de kerkdiensten 
ervaart. Zowel online als live in de kerk. Verder lezen we ook diverse 
ideeën ter verbetering. Een daarvan is dat gemeenteleden de Bijbellezing 
doen. Dit hebben een korte periode gedaan. Zowel online als spontaan in 
de kerk. Het is een mooie manier, om zichtbaar samen kerk te zijn. 
Zou jij of u wel eens de lezing willen verzorgen in de kerkdienst, neem dan 
contact met onze voorganger op. 
Ds. Gert de Ruiter | ds.deruiter@hotmail.com | 0637455599 
 
Persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed 
Pastoraat – naar een ander omzien – vinden we belangrijk in de Dorpskerk. 
Team Pastoraat coördineert de pastorale zorg voor jong en oud. Neem 
gerust contact op bij geloofsvragen, levensvragen, ziekte, overlijden, 
maar ook als u gewoon een gesprek wilt. Coördinator Pastoraat: Ds. Gert 
de Ruiter, 06-37455599/ ds.deruiter@hotmail.com. Overige leden Team 
Pastoraat: 
Eppo Kramer 0620980759  Henriette Faas 023-5630465 
Cees van der Ven 0297-328228 Joop Stroes 023-5658584 
Pastoraat Zorgcentrum Aelsmeer: Dik Vollmuller 0297-323465 
 
Diaconie collecte 25 oktober 2020 Nederlands Bijbel Genootschap 
(NBG)  
Zondag 25 oktober 2020 is de uitgangscollecte bestemd voor het Neder-
lands Bijbel Genootschap (NBG).  
Help mee de Bijbel door te geven  
Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel we-
reldwijd. En in Nederland helpen we nieuwe generaties om de Bijbel te 
(leren) lezen. Dit werk kunnen zij alleen doen dankzij de steun van leden, 
donateurs en kerken.  
Het NBG brengt de bijbel dichtbij  
• • Zoals via het kinderdienstprogramma Bijbel Basics  

• • Of Bijbelvertaling voor China  
Deze Bijbelzondag vragen we uw hulp bij het verspreiden en vertalen van 
de Bijbel wereldwijd. Omdat er nog zo veel mensen zijn die geen eigen 
bijbel hebben. Helpt u mee?  



Wilt u meer van het werk van het NBG weten, neem dan eens een kijkje 
op hun website: www.nbg.nl.  
Voor degene die de kerkdienst beluisteren via de livestream of Radio 
Aalsmeer, u bijdrage kunt u overmaken op de bankrekening van de 
diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 ten name van Diaconie van de 
Hervormde Gemeente, Aalsmeer o.v.v. Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG). 
 
Soepbus Leger des Heils,  
Hallo mijn naam is Peter Engel en ben vrijwilliger bij het Leger des Heils.  
Ik rij op de soepbus in hartje Amsterdam. We doen dit elke maandag, 
woensdag en vrijdagavond, het hele jaar door.  Ik doe dit 1 à 2 keer per 
maand.  We staan dan op 3 verschillende plekken op vaste tijdstippen in 
Amsterdam.  
Het leger deelt dan soep (of een warme maaltijd), brood, koffie, kleding, 
tandenborstels, scheermesjes en nog veel meer uit.  
We krijgen het helaas steeds drukker omdat er steeds meer mensen bui-
ten slapen.  Op een avond hebben we ongeveer 150 mensen die de bus 
bezoeken. In de winterperiode delen we veel dekens en slaapzakken uit, 
hier is heel veel behoefte aan. Dekens en slaapzakken hebben we altijd te 
kort.  Nu willen we met de Hervormde kerk Oost en Dorp een inzameling 
houden.  Heeft u nog wat oude dekens of slaapzakken liggen? De thuis en 
daklozen zijn er heel erg blij mee.  
U mag natuurlijk ook een nieuwe inleveren (Action, bol.com o.i.d.)  
Deze actie zal plaatsvinden op 1 november a.s., u kunt uw slaapzaken of 
dekens (als u in de dienst bent inleveren) of u kunt op zaterdag 31 oktober 
tussen 11 uur en 13:00 uur inleveren in Gebouw Irene. 
 
Kerk schoonmaken  
De schoonmaak van de kerk en Irene, gepland op 31 oktober, gaat 
vanwege de huidige maatregelen niet door. Het schoonmaakbedrijf 
houdt de kerk wekelijks bij, de grotere schoonmaak stellen we uit tot later. 
Wel willen we graag in Irene de binnenkant van de ramen en de keuken 
schoonmaken met een wat kleinere groep. Dat zal niet op 31 oktober zijn, 
maar op een nader te bepalen datum. Via het kerkblad houden we u op de 
hoogte van datum en manier van aanmelden. We hopen dat er dan een 
groepje gemeenteleden bereid is om daarbij te helpen. Team 
Ondersteuning 


