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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 707  Met open armen - Welkom in Gods huis 
 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 

 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 
 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 

 

Hemelhoog 617  Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
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mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen. 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Stil gebed, Votum en groet 
 

Intro ‘Feest van Genade’ 
 

Opwekking 820  Feest van genade 
 

Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
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Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 

 
Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 2x 

 
Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis 
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Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 2x 

 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 

 

Seniorenmoment 
 

Intro ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 

Gezang 293  Wat de toekomst brengen moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 



5 

neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Marcus 10:13-16 
 

Jezus zegent de kinderen. 
 

Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet 
openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).. 

 

Gebed 
 

Intro “Geloven in de minderheid” 
 

Daniël 1:1-17 
 

1 In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok 
Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de 
stad. 2 De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem 
een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar 
Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer 
zetten. 3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een 
aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te 
brengen. 4 Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, 
aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp 
verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen 
onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5 De koning wees 
hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 
drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. 6 Onder hen 
waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 7 Maar de 
hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja 
Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 8 Daniël was vastbesloten zich aan 
de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming 
zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. 9 God 
zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10 Toch zei de 
hoofdeunuch tegen hem: 'Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft 
bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter 
uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk 
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stellen.' 11 Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan 
hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: 12 'Neem de proef op 
de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. 
13 Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke 
spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.' 14 De 
kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 15 Aan het eind van de 
tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen 
die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. 16 Dus diende de 
kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen 
nog groente. 17 En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en 
verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke 
visioenen en dromen uit te leggen.  
 

Intro ‘God only knows’  
 

For King & Count  God only knows 
 

Wide awake while the world is sound 
asleepin' 
Too afraid of what might show up 
while you're dreamin' 
Nobody, nobody, nobody sees you 
Nobody, nobody would believe you 
 
Every day you try to pick up all the 
pieces 
All the memories, they somehow 
never leave you 
Nobody, nobody, nobody sees you 
Nobody, nobody would believe you 
 
 
God only knows what you've been 
through 
God only knows what they say about 
you 
God only knows how it's killing you 
But there's a kind of love that God 
only knows 
 
 

Klaarwakker terwijl de wereld slaapt 
te bang voor wat zal verschijnen in je 
dromen 
Niemand, niemand, niemand ziet je. 
Niemand, niemand, niemand zou je 
geloven 
 
Elke dag probeer je de draad op te 
pakken 
Alle herinneringen, die op een of 
andere manier nooit verdwijnen 
Niemand, niemand, niemand ziet je. 
Niemand, niemand, niemand zou je 
geloven 
 
Alleen God weet waar je doorheen 
bent gegaan 
Alleen God weet wat ze over je 
zeggen 
Alleen God weet hoe het je kapot 
maakt 
Maar er is een liefde die alleen God 
kent. 
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God only knows what you've been 
through 
God only knows what they say about 
you 
God only knows the real you 
There's a kind of love that God only 
knows 
 
There's a kind of love that 
There's a kind of love 
There's a kind of love that 
There's a kind of love 
 
You keep a cover over every single 
secret 
So afraid if someone saw them they 
would leave you 
Somebody, somebody, somebody 
sees you 
Somebody, somebody will never 
leave you 
 
God only knows what you've been 
through 
God only knows what they say about 
you 
God only knows how it's killing you 
But there's a kind of love that God 
only knows 
 
 
God only knows what you've been 
through 
God only knows what they say about 
you 
God only knows the real you 
There's a kind of love that God only 
knows 
 

 
Alleen God weet waar je doorheen 
bent gegaan 
Alleen God weet wat ze over je 
zeggen 
Alleen God kent jouw ware ik 
Er is een liefde die alleen God kent.  
 
 
Er is een liefde die 
Er is een liefde 
Er is een liefde die 
Er is een liefde 
 
Je houdt elk geheim bedekt 
Zo bang dat iemand je verlaat als ze 
het zagen 
Maar Iemand, Iemand, Iemand ziet 
jou 
Iemand, Iemand zal je nooit verlaten. 
 
 
 
Alleen God weet waar je doorheen 
bent gegaan 
Alleen God weet wat ze over je 
zeggen 
Alleen God weet dat het je kapot 
maakt 
Maar er is een liefde die alleen God 
kent. 
 
Alleen God weet waar je doorheen 
bent gegaan 
Alleen God weet wat ze over je 
zeggen 
Alleen God kent je ware ik 
Er is een liefde die alleen God kent. 
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There's a kind of love that 
There's a kind of love 
There's a kind of love that 
There's a kind of love 
 
For the lonely, for the ashamed 
The misunderstood, and the ones to 
blame 
What if we could start over 
We could start over 
We could start over 
 
 
For the lonely, for the ashamed 
The misunderstood, and the ones to 
blame 
What if we could start over 
We could start over 
We could start over 
 
 
 
‘Cause there's a kind of love that God 
only knows 
 
God only knows what you've been 
through 
God only knows what they say about 
you 
There's a kind of love that God only 
knows 
 
God only knows what you've been 
through 
God only knows what they say about 
you 
God only knows the real you 
There's a kind of love that God only 
knows 

 
Er is een liefde die 
Er is een liefde 
Er is een liefde die 
Er is een liefde 
 
Voor de eenzamen, voor de 
beschaamden 
de onbegrepenen, en de schuldigen 
Wat als we opnieuw zouden kunnen 
beginnen 
Opnieuw kunnen beginnen 
Opnieuw kunnen beginnen 
 
Voor de eenzamen, voor de 
beschaamden 
de onbegrepenen, en de schuldigen 
Wat als we opnieuw zouden kunnen 
beginnen 
Opnieuw kunnen beginnen 
Opnieuw kunnen beginnen 
 
 
Omdat er een liefde is die alleen God 
kent.  
 
Alleen God weet waar je doorheen 
bent gegaan 
Alleen God weet wat ze over je 
zeggen 
Alleen God kent je ware ik 
Er is een liefde die alleen God kent.  
 
Alleen God weet waar je doorheen 
bent gegaan 
Alleen God weet wat ze over je 
zeggen 
Alleen God kent je ware ik 
Er is een liefde die alleen God kent.  
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There's a kind of love that 
There's a kind of love 
There's a kind of love that 
There's a kind of love 
 
God only knows where to find you 
God only knows how to break 
through 
God only knows the real you 
Couse there's a kind of love that God 
only knows 

 
Er is een liefde die 
Er is een liefde 
Er is een liefde die 
Er is een liefde 
 
Alleen God weet waar hij je kan 
vinden 
Alleen God weet hoe door te dringen 
Alleen God ken je ware ik 
Want er is een liefde die alleen God 
kent. 

 

Verkondiging  “Geloven in de minderheid” 
 

Intro  ‘This I believe’ 
 

Hillsong Worship  This I believe 
 

Our Father everlasting 
The all creating One 
God Almighty 
 
Through Your Holy Spirit 
Conceiving Christ the Son 
Jesus our Savior 
 
I believe in God our Father 
I believe in Christ the Son 
I believe in the Holy Spirit 
Our God is three in one 
I believe in the resurrection 
That we will rise again 
For I believe in the name of Jesus 
 
Our Judge and our Defender 
Suffered and crucified 
Forgiveness is in You 
 
 
 
 

Onze eeuwige Vader 
die alles geschapen heeft 
God Almachtig 
 
Door Uw Heilige Geest 
is Christus de Zoon geboren 
Jezus, onze Redder 
 
Ik geloof in God de Vader 
Ik geloof in Christus de Zoon 
Ik geloof in de Heilige Geest 
Onze God is Drie in één 
Ik geloof in de opstanding 
Dat we opnieuw zullen opstaan 
Want Ik geloof in de naam van Jezus 
 
Onze Rechter en Beschermer 
Heeft Geleden en is gekruisigd 
Vergeving is in U 
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Descended into darkness 
You rose in glorious life 
Forever seated high 
 
 
I believe in God our Father 
I believe in Christ the Son 
I believe in the Holy Spirit 
Our God is three in one 
I believe in the resurrection 
That we will rise again 
For I believe in the name of Jesus 
 
I believe in You 
I believe You rose again 
I believe that Jesus Christ is Lord 
I believe 
I believe in You 
I believe You rose again 
I believe that Jesus Christ is Lord  2x 
 
I believe in God our Father 
I believe in Christ the Son 
I believe in the Holy Spirit 
Our God is three in one 
I believe in the resurrection 
That we will rise again 
For I believe in the name of Jesus 
 
I believe in life eternal 
I believe in the virgin birth 
I believe in the saints' communion 
And in Your holy Church 
I believe in the resurrection 
When Jesus comes again 
For I believe, in the name of Jesus 
 
For I believe in the name of Jesus 
For I believe in the name of Jesus 

Neergedaald in duisternis 
U stond op tot een glorieus leven 
Voor eeuwig hoog verheven op de 
troon 
 
Ik geloof in God de Vader 
Ik geloof in Christus de Zoon 
Ik geloof in de Heilige Geest 
Onze God is Drie in één 
Ik geloof in de opstanding 
Dat we opnieuw zullen opstaan 
Want ik geloof in de naam van Jezus 
 
Ik geloof in U 
Ik geloof dat U bent opgestaan 
Ik geloof dat Jezus Christus Heer is 
Ik geloof 
Ik geloof in U 
Ik geloof dat U bent opgestaan 
Ik geloof dat Jezus Christus Heer is 
 
Ik geloof in God de Vader 
Ik geloof in Christus de Zoon 
Ik geloof in de Heilige Geest 
Onze God is Drie in één 
Ik geloof in de opstanding 
Dat we opnieuw zullen opstaan 
Want ik geloof in de naam van Jezus 
 
Ik geloof in eeuwig leven 
Ik geloof in de maagdelijke geboorte 
Ik geloof gemeenschap der heiligen 
en in Uw heilige kerk 
Ik geloof in de opstanding 
als Jezus weerkomt 
Ik geloof in de naam van Jezus 
 
Ik geloof in de naam van Jezus 
Ik geloof in de naam van Jezus 
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Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Opwekking 764  Zegekroon 
 

U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 

 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 

 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 3x 
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Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 

 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 4x 

 

Zegen 
 

Jesus culture  O, happy day 
 

The Greatest Day In History 
Death Is Beaten, You Have Rescued 
Me 
Shout It Out Jesus Is Alive 
The Empty Cross, The Empty Grave 
Life Eternal You Have Won The Day 
Shout It Out, Jesus Is Alive 
He’s Alive 
 
 
Oh Happy Day, Happy Day 
You Washed My Sin Away 
Oh Happy Day, Happy Day 
I’ll Never Be The Same 
Forever I Am Changed 
 
When I Stand, In That Place 
Free At Last, Meeting Face To Face 
For I am Yours, Jesus You Are Mine 
 
 
 
 
 

De grootste dag in de geschiedenis  
De dood is verslagen. U heeft mij 
gered 
Roep het uit. Jezus leeft.  
Het Lege kruis en het lege graf.  
Een eeuwig leven. U heeft de dag 
gewonnen.  
Roep het uit Jezus leeft.  
Hij leeft 
 
O blijde dag, wat een blijde dag.  
U heeft mijn zonden weg gewassen  
Oh blijde dag, wat een blijde dag,  
Ik zal nooit meer het zelfde zijn.  
Ik ben voor eeuwig veranderd 
 
Waneer ik op die plaats sta 
Eindelijk vrij, oog in oog met U.  
Want ik ben van U en Jezus u bent 
van mij 
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Endless Joy, Perfect Peace 
Earthly Pain Finally will cease 
Celebrate, Jesus Is Alive 
 
 
He’s Alive 
 
Oh Happy Day, Happy Day 
You Washed My Sin Away 
Oh Happy Day, Happy Day 
I’ll Never Be The Same 
 
 
Forever I Am Changed 
 
Oh What A Glorious Day 
What A Glorious Way 
That You Have Saved Me 
 
Oh What A Glorious Day 
What A Glorious Name Jesus 
 
Oh Happy Day, Happy Day 
You Washed My Sin Away 
Oh Happy Day, Happy Day 
I’ll Never Be The Same 
 
Forever I Am Changed 

Eindeloze vreugde, perfecte vrede 
De aardse pijn zal eindelijk 
verdwijnen.  
Vier nu feest want Jezus leeft.  
 
Hij leeft 
 
O blijde dag, wat een blijde dag.  
U heeft mijn zonden weg gewassen  
Oh Happy Day, Happy Day 
Oh blijde dag, wat een blijde dag,  
Ik zal nooit meer hetzelfde zijn.  
 
Ik ben voor eeuwig veranderd 
 
Oh Wat een glorieuze dag 
Wat Een glorieuze weg 
Dat u mij geeft gered  
 
Oh Wat een glorieuze dag  
Wat een glorieuze naam Jezus. 
 
O blijde dag, wat een blijde dag.  
U heeft mijn zonden weg gewassen  
Oh blijde dag, wat een blijde dag,  
Ik zal nooit meer hetzelfde zijn.  
 
Ik ben voor eeuwig veranderd 

 

Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
Midden collecte: bestemd voor ‘Kerkvoogdij, Kerkrentmeester’  
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘Israëlcollecte’  
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De Midden collecte, deze is bestemd voor ‘Kerkvoogdij, 
Kerkrentmeester’. Uw kunt het overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Middelcollecte 

2-10-2022  of QR code Kerkrentmeesters  
 

De Uitgaanscollectevan de week is bestemd voor Kerk en Israël, van wege 
Israëlzondag. 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel 
onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden 
met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons 
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn 
alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de 
joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor 
de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. 
De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke 
gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er 
de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De 
Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op 
ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, 
mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Van harte aanbevolen. 

 

Uw kunt het overmaken op de bankrekening van de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer diaconie t.n.v., 
NL95RABO0300120516  o.v.v. Israël zondag of  

 QR code Israël zondag  
 
 

Volgende dienst 
Zondag 9 oktober 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. J.C. Bos, Heemstede 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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