Visie Als Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer en omgeving een gemeente zijn die zich van
harte inzet om mensen, binnen en buiten de kerk, God en elkaar te laten ontmoeten én te
dienen én lief te hebben. Elk gemeentelid heeft hierin een eigen rol, passend bij zijn of haar
gaven.

LITURGIE 6 SEPTEMBER 2020
Tentdienst – online uitgezonden via: tentdienstaalsmeer.nl
Liturgie voor de MORGENDIENST
10.00 uur
U kunt meekijken en meeluisteren door te
klikken op tentdienstaalsmeer.nl
Tentdienst – online uitgezonden via:
tentdienstaalsmeer.nl

Zomerkindernevendienst – De kindernevendienst zamelt geld in voor de
voedselbank in Aalsmeer.
De kinderen gaan in twee groepen uiteen.
De Schaapskooi: groep 1 t/m 4 in de grote zaal van de Bron.
Like Jesus: groep 5 t/m 8 in de kleine zaal van de Bron.
Het onderwerp: Elia en de weduwe uit Sarefat uit 1 Koningen 17: 1-16

Mededelingen
• Eerder deze week gaven we aan dat ingetogen gemeentezang weer kon
worden toegestaan. Bij herbeoordeling bleek dat het risico toch te groot is.
Tentdienst 2020 6 september is het weer tijd
Daarom blijft gemeentezang niet toegestaan. Meeneuriën mag wel.
voor het jaarlijkse interkerkelijke evenement
• Voor de diensten kan ieder zich uiterlijk donderdagavond aanmelden. Als
van Aalsmeer. Dit jaar zal het helaas niet
dat aanmelden niet lukt, en u/jij wil toch de dienst bezoeken, bel dan even
doorgaan op de manier waarop we het
met Rianne Verkerk (06 3622 2565) of Piet Verburg (06 2051 0309). Als u
gewend zijn, dus niet in de grote tent op het
met iemand meerijdt, overleg dan zelf even met uw “rijder”, bedankt.
Praamplein. De Tentdienstcommissie heeft
• Veilig kerkbezoek. We houden ons bij de kerkdiensten aan de adviezen
een passend en uniek alternatief bedacht. De
van het RIVM. We letten op het hanteren van de 1.5 meter regel en
Tentdienst is dit jaar namelijk op verschillende
spreken we elkaar aan op gedrag en relevante gezondheid. Dit alles doen
manieren te beleven; via TV Aalsmeer, via de
we om voor elkaar en vooral voor de extra kwetsbaren onder ons een zo
website én fysiek bij de 6 organiserende
veilig mogelijke situatie te creëren. Ons uitgebreide “coronaprotocol” staat
kerken. Er zal een unieke liveschakeling
op de website van de kerk.
plaatsvinden tussen alle locaties, waardoor
• Ook deze week vragen wij aandacht voor het
we bij elkaar binnen kunnen kijken en in
blijven meedoen aan de collecten. Als extra
gesprek kunnen gaan. Dit plan zorgt ervoor
mogelijkheid kan dat nu ook via de Givt-app op de
dat wij toch verbonden zijn in tijden dat we
smartphone. Korte uitleg:
niet met grote groepen samen mogen komen!
https://vimeo.com/398825744. Of scan of klik op
Nog iets bijzonders is dat de Tentdienst dit
de Givt QR-code hiernaast.
jaar vanaf 7 (!) locaties komt: vanuit de 6
Zoals gebruikelijk collecteren we voor diaconie:
organiserende kerken én vanaf een wel heel
bestemming (1e collecte) en kerk (2e collecte).
bijzondere 7de plek, de Zuiderkerk! De
Vergeet dus niet om op de pagina "Hoeveel wil je
Zuiderkerk wordt gebruikt als centraal punt
geven?" via de knop "+ Collecte toevoegen" beide
vanaf waar de spreker en de band te zien
collecten te ondersteunen.
zullen zijn. In de 26e editie van de Tentdienst Medeleven
zal ingegaan worden op het thema ‘Alles
Vanwege het coronavirus zal het in de voorbeden genoemde aan huis
onder controle?’. In veel situaties in ons leven gebonden gemeentelid een ansichtkaart toegestuurd krijgen.
hebben we de behoefte aan controle, zeker in
tijden die onzeker zijn. Maar hoe zit het
Agenda komende periode
eigenlijk met jezelf? Alle kerken volgen
maandag 7 september
dezelfde liturgie rondom dit thema. Tentdienst 19:00 Kerkzaal open, gastvrouwen Margreet en Lise of Pieter van der Meer en
2020 is dus een buitengewone editie. En we
Wouter Verbruggen
hopen u te ontmoeten, via één van de
dinsdag 8 september
mogelijkheden, op 6 september om 10.00 uur! 19:30 Vergadering Pastoraal Team (Consistorie)
Voor meer informatie kijk op
19:45 Netwerkcommissie (kleine zaal van de Bron)
tentdienstaalsmeer.nl.
zondag 13 september
10:00 Kerkdienst ds. J. Marcus (Hellouw)
10:30 KND Schaapskooi in Grote Zaal, Like Jesus in Kleine Zaal
16:30 Kerkdienst kandidaat. S. M. Buth (Nunspeet)
Thema: ‘Alles onder controle?

NIEUWSBRIEF 6 SEPTEMBER 2020
Liturgie voor de AVONDDIENST
18.30 uur – fysieke dienst in de Lijnbaankerk
Thema voor de dienst:
‘met Troon-visie de angst voorbij’
Voorganger: ds. T. Wever (Alkmaar)
Organist: Maarten Noordam
Welkom
Inkeer en toewijding
Groet van God
Intochtslied: Psalm 27: 1,4 en 7
Gebed
Bijbellezing: Openbaring 4: 1-10 (NBV)
Gezang 457: 2,3 en 4
Bijbellezing: Openbaring 5: 1-7 (NBV)
Schriftuitleg en overdenking:
Met onze angsten naar de Troon
Opwekking 294
Geloofsbelijdenis
(Apostolicum of Nicea-Constantinopel)

Lof en aanbidding, voorbeden
Collecten
Uw gift kunt u overmaken naar de
volgende bankrekeningnummers
1e: Kerktelefoon NL12 INGB 0000 6401 01
2e: Vieringen
NL52 INGB 0000 7770 24

of via de Givt-app/QR- code
Zegen
Psalm 97: 1 en 6

Colofon:
predikant vacant
kerkenraad Albert Klomp p/a Lijnbaan 5 1431 CH Aalsmeer e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl
tel. 0297 785300
voorbede/dankzegging graag doorgeven aan de scriba of wijkouderling. Indien mogelijk uiterlijk
vrijdagmiddag vóór 18.00 uur
kopij voor de nieuwsbrief kunt u aanleveren via de scriba
nieuwsbrief via e-mail? Registreren via de website: https://lijnbaankerk.nl/register
iets op de beamer kunt u aanleveren bij beamerteam@lijnbaankerk.nl vóór donderdag 19.00 uur
opgave agendapunten kan via: agenda@lijnbaankerk.nl
de Brug verschijnt de laatste zondag van de maand. Kopij 1 week vooraf uiterlijk inleveren via e-mail:
debrug@lijnbaankerk.nl
opgave Bijbelkringen Jeanette Toorman-van der Meer tel. 06 2398 1284/toerusting@lijnbaankerk.nl
jeugdouderling Jan Toorman email: jeugdouderling@lijnbaankerk.nl tel. 06 2480 4448
reserveren zalen beheerder@lijnbaankerk.nl, Annemarie Alderden tel. 06 1267 8887,
sleutelbeheer Wouter Verbruggen tel. 06 2818 8331,
internet: www.lijnbaankerk.nl, www.facebook.com/lijnbaankerk

