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Achtergrond van de kerkelijke gemeente en de positionering in Aalsmeer  

De Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

Wij komen bij elkaar in een prachtig historisch kerkgebouw. Naast de kerk staat wijkgebouw 

Irene. Daar vinden 's avonds en in het weekend allerlei kerkelijke activiteiten plaats. Op 

werkdagen overdag is Irene verhuurd aan het Zorgcentrum voor dagbesteding voor 

dementerende ouderen. In Irene is ook christelijke boekwinkel de Ichtusshop gevestigd. 

De Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaat uit twee wijkgemeenten: wijk Dorp en wijk Oost. 

Beide wijken hebben een eigen kerkenraad met daarboven een overkoepelende Algemene 

Kerkenraad (AK). De AK bestaat uit kerkenraadsleden vanuit ieder taakveld uit beide 

wijkgemeenten en heeft een onafhankelijk voorzitter en scriba. 

Wij zijn gewend dat geregeld gastpredikanten voorgaan in de eredienst. Hieraan wensen wij 

vast te houden. 

Een aantal gemeenteleden leidt incidenteel erediensten en diensten rond een begrafenis. 

Sinds 2020 hebben wij actief de woonwijken rondom de Dorpskerk ‘omarmt’. Dit betekent 

dat wij actief omwonenden uitnodigen voor bijzondere diensten en deelname aan missionaire 

activiteiten. Dit zal ook de komende jaren een speerpunt blijven binnen ons beleidsplan.   

Verbondenheid met het Zorgcentrum Aelsmeer 

Er is een sterke verbondenheid met het aangrenzende Zorgcentrum: het pastorale team 

bezoekt hier ouderen, op vrijdag wordt er een weeksluiting verzorgd en op zondagochtend 

is er een live videoverbinding met het zorgcentrum. Een groep vrijwilligers brengt dan 

bewoners in de grote zaal bij elkaar en zij kijken gezamenlijk naar de live dienst vanuit de 

Dorpskerk. Bij een avondmaalsviering is er een eigen dienst en het avondmaal wordt op een 

apart moment met de bewoners gevierd. 

Zorg voor elkaar 

Omzien naar elkaar is wat wij als gemeente gezamenlijk doen. In het bijzonder ziet ons 

pastorale team (bestaande uit een aantal gemeenteleden) toe op het wel en wee in de 



 

gemeente. Zij bezoeken ouderen, zieken, en mensen met geloofsvragen in overleg / samen 

met de predikant. Momenteel is één kerkenraadslid lid van het pastorale team voor de 

verbinding met de kerkenraad.  

Muziek in de Dorpskerk 

Muziek en zang zijn een belangrijk deel van onze diensten. Naast de begeleiding door een 

organist is er elke dienst ook een muziekgroep met voorzangers. Het tot stand komen van 

de liturgie is altijd een samenwerking tussen de voorganger en één van de zangleiders. Voor 

de liederen putten we uit diverse bundels. Van oude psalmen tot de nieuwste liederen. 

De muziekgroepen zijn een mooie plek om jong talent te laten groeien. Een kinderkoor is 

daar o.a. een onderdeel van. 

Bijzondere vieringen  

- Heilig Avondmaal: wij vieren gemiddeld 5 x per jaar het Heilig Avondmaal aan tafel 

te, waarbij de tafels in de vorm van het kruis van Christus in het midden van de kerk 

worden geplaatst 

- Dopen / opdragen: wij kennen de kinder- en volwassendoop (besprenkeling of 

onderdompeling). Ouders kunnen er tevens voor kiezen om kind op te dragen. Zie 

de brochure Doop, opdragen en belijdenis 

- Ziekenzalving: zie de brochure ziekenzalving  

Informatie met betrekking tot activiteiten en vrijwilligers in de gemeente 

Als gemeente zijn wij gezegend met een zeer grote en betrokken groep vrijwilligers. Van 

jong tot oud wordt bijgedragen aan de organisatie van activiteiten zoals, kringenwerk, 

jeugdwerk, muziekgroepen, pastoraat, ondersteuning tijdens de diensten. 

Een groot aantal werkgroepen en teams ondersteunt en adviseert de kerkenraad bij het 

uitvoeren van haar taken. 

Een opsomming van enkele activiteiten, in willekeurige volgorde:  

● Wekelijkse gebedsbijeenkomst (bidstond op woensdagavond) en deelnemen aan Week van 

Gebed (Evangelische Alliantie en Raad van Kerken) en aan de Nacht van Gebed (Open Doors) 

● Paasontbijt, jaarlijks georganiseerd voorafgaand aan de dienst op paasmorgen 

● Mannenontbijt, tweemaal per jaar 

● Proeverij voor vrouwen: gezellige middag met ontmoeting en overdenking, paar keer per jaar 

● Kerstmiddag, georganiseerd door de vrouwenraad voor de ouderen in de gemeente 

● Vrouwenraad: bezoekwerk en organiseren speciale middagen 

● Tentdienst, georganiseerd in samenwerking met andere Aalsmeerse kerken in de feesttent 

aan het begin van de Aalsmeerse feestweek 

● Oppasdienst en peuternevendienst 

● Kinderen: Iedere zondag kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, 

voorafgegaan door een kindermoment in de dienst. 3-4 keer per jaar een Special Sunday 

https://hervormdaalsmeer.nl/wp-content/uploads/2019/07/brochure-belijdenis-doop-opdragen-4.pdf
https://hervormdaalsmeer.nl/wp-content/uploads/2019/08/brochure-ziekenzalving.pdf


 

waarbij zij een geheel eigen viering hebben. Jongensclub en meidenclub om de week op 

een doordeweekse avond 

● Tieners: hebben iedere week een activiteit: tienerkring om de week tijdens de dienst, 

clubavonden en er zijn plannen voor hervatten van de tienerdiensten 

● 16+: Open Huis 1x per 4 weken bij 2 jonge gezinnen uit de gemeente.   

● Catechisatie voor tieners, verzorgd door 2 gemeenteleden.  

● Zangdiensten, een aantal keren op de eerste zondagavond van de maand 

● Kringen: binnen de wijkgemeente zijn een aantal kringen (groeigroepen) actief 

● De diaconie organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten om geld op te halen voor 

diverse doelen: jaarlijkse voorjaarsworkshop en wintermarkt, appels plukken voor 

Voedselbank 

 

Contacten, activiteiten en ondersteuning in het buitenland  

● Al meer dan 25 jaar zijn wij verbonden met Roemenië, met zustergemeente Felenyed in het 

dorpje Aiud. 

● Sinds een aantal jaar ondersteunen wij het werk van Fred en Wilma Westerink welke 

werkzaam zijn in Albanië. Fred als directeur van Prison Fellowship Albanië en Wilma 

is werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan en is directrice van de Foodbank 

Albanië. 

● Paulien Naber – een gemeentelid – woont en werkt sinds 1996 in Mexico. Zij is recentelijk 

begonnen als directrice Vluchtelingencentrum Kaleo. Het centrum heeft op dit moment 

capaciteit voor 160 personen en zal in de toekomst 400 mensen opvangen. Haar team biedt 

een luisterend oor, kerkdiensten, engelse les en Discipelschapstrainingen 

● Verder ondersteunen wij het kindertehuis Bahay Aurora op de Filipijnen en sponsoren wij  2 

kinderen in Oeganda via de stichting Heart4childeren 

● Enkele gemeenteleden zijn actief voor Jeugd met een Opdracht 

Geestelijke verwantschap met Israël -> te bekijken / actualiseren door Diakonie/israel werkgroep? 

 In de gemeente is een Israël werkgroep actief. Dit team bevordert kennis en ontmoeting  

rondom het Joodse volk. 

Met de Bijbel als Gods Woord en leidend uitgangspunt, erkennen wij dat wij als gemeente als wilde 

takken geënt zijn op de edele olijfboom Israël. Hierdoor mogen wij deelgenoot zijn van het Verbond 

dat God met Zijn Volk sloot. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.hervormdaalsmeer.nl  

Documenten en brochures treft u hier aan: https://hervormdaalsmeer.nl/leden/documenten/ 
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