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ALLES ONDER CONTROLE
Iedere Tentdienst is uniek. Maar ik denk dat we met Tentdienst 2020
één van de meest uitzonderlijke in z’n soort mogen beleven. Het jaar
2020 heeft iedereen op welke manier dan ook geraakt en gevraagd
aanpassingen te doen. Nee, wij hebben niet ‘alles onder controle’.
Dát is het thema van Tentdienst 2020. Wat betekent het voor jou om
het gevoel te hebben niet alles onder controle te hebben? Of hadden
we dat eigenlijk ook nooit? We zien in deze dienst God die altijd al de
controle had en Jezus die ervoor koos de controle los te laten om ons
te redden.
Geen feesttent nu op het Praamplein en dus ook geen ontmoeting
op deze plek met elkaar. Maar we zijn dankbaar dat we op unieke
wijze toch verbonden kunnen zijn. Tentdienst 2020 komt dit jaar live
vanaf 7 locaties, waarbij een liveschakeling ons verbindt. Je beleeft de
dienst vanuit één van de 6 deelnemende kerken aan de Tentdienst,
of via TV Aalsmeer, of via internet. De Zuiderkerk – waar decennialang
het Woord is verkondigd en mensen samenkwamen – is zelfs onderdeel van onze viering.
Juist omdat wij niet alles onder controle hebben, hopen we ook in
deze situatie Zijn boodschap te verkondigen in en rond Aalsmeer! Ik
wens je een fijne dienst.
Bastiaan Hulsbos
Voorzitter Tentdienst Aalsmeer
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Wij staan voor een brandveilig gebouw waarin mensen veilig kunnen
vertoeven.
Dit alles op basis van actuele wet- en regelgeving maar ook met een stuk
gezond boerenverstand.
BRANDVEILIGHEIDSADVIEZEN EN CONTROLE
BOUWBEGELEIDING EN TOETSING

●
●

BOUW ADVISERING J.A. VAN WILLEGEN - KUDELSTAART - WWW.BAVW.NL - 0620599528
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LITURGIE TENTDIENST 2020
Intro
Welkom
Intermezzo
Introductie thema
Liveschakeling
Opw 123 | Groot is uw trouw
Schriftlezing | Matteüs 14:22-33
(NBV)
Gebed
Opw 715 | Wat hou ik van Uw huis
Kindermoment
Kidslied 233 | God heeft een plan
met je leven
Opw 770 | Ik zal er zijn
Vertelling deel 1
Opw 789 | Lopen op het water

| De Tentdienst vindt tegelijkertijd plaats op zowel internet en televisie als in de 6
kerkgebouwen. De dienst kan bij jou mogelijk iets afwijken van de onderstaande liturgie.

Vertelling deel 2
Opw 377 | Wat de toekomst brenge moge
Opw. 320 | Ere zij aan God de Vader
Dankgebed
Collecte
Zegen
Opw 796 | De Leeuw en het Lam

HOE BELEEF IK DE TENTDIENST 2020?
1

Via de website tentdienstaalsmeer.nl

2

Via AalsmeerTV
| Caiway kanaal 12, of KPN/XS4ALL/Telfort kanaal 1389

3

Fysiek in één van de 6 organiserende kerken
| En tevens via de eigen audio- of videostreams van deze kerken

WAAROM TENTDIENST 2020 OP
DEZE BIJZONDERE MANIER?
Nu er geen feesttent op het Praamplein staat, is de
Tentdienstcommissie op zoek gegaan naar een alternatief.
Een alternatief waarbij we eveneens de boodschap van Jezus
Christus - ook zonder feesttent - duidelijk hoorbaar en zichtbaar
kunnen maken in Aalsmeer. En waarbij we de verbinding tussen
de organiserende kerken en mensen alsnog kunnen ervaren én
uitstralen naar Aalsmeer, zoals een normale Tentdienst dat ook doet.
Daarbij was en is de situatie rondom het coronavirus altijd onzeker.
Door het opengaan van de kerken bevinden bezoekers zich in de
kerken, maar ook nog steeds thuis voor de TV of elders via internet.
Hoe zorgen we dat iedereen de Tentdienst kan meebeleven? Dat
de boodschap iedereen kan bereiken ongeacht misschien wel een
opleving van het virus? Dit bijzondere alternatief hebben we mogen
uitwerken met - zoals ieder jaar weer - zoveel creatieve en flexibele
mensen.

Tentdienst 2020:
• Live vanaf 7 locaties
• Een bijzondere en unieke locatie – de Zuiderkerk – is onderdeel
van onze samenkomst;
• We volgen overal exact dezelfde liturgie rondom het thema ‘Alles
onder controle’;
• Een liveschakeling waarbij we als 6 kerken ‘bij elkaar binnen
kijken’;
• Voor iedereen inspirerend en toegankelijk;
• Zowel een fysiek als online aangeboden dienst (zogenaamde
hybride kerkdienst).
Wij zijn dan ook dankbaar voor al deze vrijwilligers, de sponsors, de
gastheren van de Zuiderkerk, leveranciers, de organiserende kerken
voor het vertrouwen, u en jij als fysieke of online bezoeker, maar
bovenal zijn we dankbaar dat God het ons geeft!
De Tentdienstcommissie
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ONZEKERHEID EN CONTROLE
Het is een gekke tijd, waarin we door allerlei maatregelen een
groot stuk eigen controle over ons leven hebben opgegeven. Hoe
zal Aalsmeer er straks uitzien? Zijn we dan weer helemaal zelf de
baas over hoe ons leven gaat? Of hadden we eigenlijk nooit echt
de controle over ons leven, over onze omstandigheden, over wat er
allemaal wel en niet kan?
Sommigen van ons hebben deze maanden te maken met de
gevolgen van de crisis, die misschien de vrijheid beperken waar we
zo aan gewend waren. Hoe houden we onze dromen, doelen en
vrijheid onder controle? Maar vooral, welk deel van de controle houd
je bij jezelf en welk deel laat je bij God?
En hoe hebben de afgelopen maanden die verdeling tussen wat jij
onder controle denkt te hebben en wat je bij God laat, veranderd?
Daarover zoeken we naar antwoorden uit de Bijbel in de Tentdienst
van 2020. We zien een God die altijd al de controle had, we zien Jezus
die ervoor koos om de totale controle te verliezen zodat wij bij God
konden zijn.
En wij gaan op weg, stap voor stap, in groeiend vertrouwen op onze
Heer.
Thema team
Ds. Maurice Lubbers
Ds. Menno Zandbergen

‘BLIJF KALM!

METEEN
SPRAK JEZUS
HEN A AN:

MATTEÜS 14:27

IK BEN HET,
WEES NIET
BANG!’
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DE ORGANISERENDE KERKEN

Oosterkerk
Oosteinderweg 269, Aalsmeer

Aalsmeerse CAMA
Gemeente

oosterkerk-aalsmeer.nl

Jac. P. Thijsselaan 18, Aalsmeer
cama-aalsmeer.nl

Lijnbaankerk

Dorpskerk

Lijnbaan 5, Aalsmeer

Kanaalstraat 12, Aalsmeer

lijnbaankerk.nl

dorpskerk-aalsmeer.nl

Levend Evangelie
Gemeente

Alphakerk

Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug

Kudelstaart

web.leg.nl

alphakerk.nl

Kudelstaartseweg 239,
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Voor wonen & werken

+31 297 239 300 | info@tupla.nl | www.tupla.nl
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!VI3AT

!UDIO 6IDEO 3ATELLIET
WWWAVISATNL
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KINDERPAGINA
Doe jij mee aan de kinderwoordzoeker?
Zoek alle woorden en kom tot de oplossing die je in kunt vullen in de
witte vlakjes onderin!
ANGST

CONTROLE

ONLINE

VERBONDEN

BELEVEN

KERK

PETRUS

VERTROUWEN

BIDDEN

KEUZE

SAMEN

VRIJHEID

BIJBEL

LOPEN

TENTDIENST

WATER

BOOT

MATTHEÜS

VEILIGHEID

ZINGEN
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DE TENTDIENST WORDT TECHNISCH MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

inkel
De fietsplezierw
van Aalsmeer!

U kunt bij ons terecht voor:
- Groot assortiment ﬁetsen, kleding,
accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie
Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@ﬁetsplezierwinkel.nl

www.ﬁetsplezierwinkel.nl

ALLE BEETJES ZIJN WELKOM
| Het realiseren van de Tentdienst kost veel geld,
je kunt ons steunen op twee manieren.

1. Via je eigen bankapp:
Scan de onderstaande QR code of ga rechtstreeks naar
www.tentdienstaalsmeer.nl/doneer
en betaal supersnel via je eigen bankapp!

2. Internetbankieren:

Je kunt ook een gift overmaken naar:
NL08 RABO 0300 1421 61
tnv Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalsmeer
onder vermelding van “Tentdienst 2020”

MEER WETEN &
VERBONDEN BLIJVEN?
Ben je aangesproken door de boodschap tijdens de
Tentdienst en wil je meer te weten komen over wie Jezus
voor jou kan zijn, of over de kerken in Aalsmeer en welke
activiteiten zij de komende tijd allemaal aanbieden?
Kijk dan op tentdienstaalsmeer.nl

Bedankt dat jij erbij was!
Vragen, reacties of de dienst terugkijken?

tentdienstaalsmeer.nl
facebook.com/TentdienstAalsmeer

