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Voorzitter Tentdienst Aalsmeer

'Welkom bij dit mooie event' Tot voor kort hadden we gehoopt dat 
we weer bij elkaar konden komen. Tjonge, wat missen we dit. Wie 
had gedacht dat het allemaal zo lang zou duren? Dat het voor velen 
van ons zulke grote consequenties zou hebben? Opgesloten te zijn 
door knellende, maar begrijpelijke maatregelen. En…. zijn we er nu 
dan nog niet? 

Het thema van deze Tentdienst is ‘Eindelijk vrij?’. Zit die vrijheid 
eigenlijk wel helemaal aan de ‘buitenkant’? Wat betekent vrijheid 
voor jou? Wat is vrijheid eigenlijk? Jezus zegt in Johannes 8:38 dat 
wie Hij vrijmaakt, werkelijk vrij zal zijn!

Ik wens dat deze dienst, ook al is het nog als aparte kerken, hierop 
voor ons allemaal een verhelderend licht zal werpen. Dat we ons hart 
mogen openstellen voor deze woorden van Jezus en dat we dit van 
deze plaats weer mogen meenemen en misschien wel uitdelen. Wij 
zijn tenslotte geroepen om Zijn licht in deze mooie plaats Aalsmeer 
te verspreiden.

Dit jaar heb ik het voorzittersstokje van Bastiaan Hulsbos mogen 
overnemen. Dank je wel Bastiaan voor je jarenlange onvermoeibare 
inzet! Onze wens als organiserend team en de vele vrijwilligers van 
de zes Aalsmeerse kerken is dat dit event meer en meer het hart van 
de blijde boodschap van Christus zal laten zien in ons dorp. 

Ik wens je een fijne en 
inspirerende dienst toe!

'eindelijk vrij?' 



PLEZIERIG WONEN
IN ZUYDVESTE AALSMEER

In en om de voormalige Zuiderkerk geniet u van rust & ruimte

Wilt u wonen in één van de 55 luxe en duurzame appartementen 
voor senioren? Bezoek de website of meld u aan voor de online 
nieuwsbrief. Oplevering Zuydveste gepland 3e kwartaal van 2022. 

Bekijk meer op zuydveste.nl
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Tentdienst 2021

Psalm 68 - Geloofd zij God met diepst ontzag

Welkom en gebed

Opw. 620 - Zijn liefde duurt voor eeuwig
Opw. 461 - Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
Kinder Opwekking 63 - Houd je aan de regels

Kindermoment

De wens

Schriflezing
Lukas 19: 1 - 10

Vertelling

You Say
Opw. 826 - De heer is mijn bevrijder
Opw. 720 - God maakt vrij

Dankgebed

Infoboekje & collecte

Mededelingen en zegen

Opw. 668 - Heer, U bent goed

| Dit is de basis liturgie van deze Tentdienst, de liturgieën in de specifieke kerken kunnen afwijken
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Ds. Menno Zandbergen
Voorganger Oosterkerk

Vorig jaar hadden we geen feestweek en geen normale Tentdienst. 
In juni van dit jaar kwamen eindelijk de versoepelingen waar we 
al zolang op wachtten. Eindelijk vrij en alle ruimte om vakantie te 
vieren. En moet je nu eens zien. Nu kunnen we helaas toch geen 
Tentdienst vieren in de tent.

Pakken we het leven weer op of komen er toch weer beperkingen? 
Wordt alles weer normaal? 
Welke verplichtingen en beperkingen horen bij dat ‘normaal’? 
Was het leven voor corona zo ideaal? 
Aan welke maatregelen, gewoonten en verwachtingen zaten we toen 
vast? 
Wil je daarnaar terug? 

Was je toen vrij? 

Zou je vrij willen zijn? 

Wat is daarvoor nodig? 

Leef vandaag mee met Koos en Zakkai. 
Ontdek wat vrijheid voor hen betekent.

Over het thema



AalsmeerVandaag.nl 
verslaat alles,

ook de Tentdienst!
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De kinderen in

Oeganda hebben

uw hulp nodig.

Giro 5066

www.kinderhulp-afrika.nl

Doneer
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INTERVIEW BERTUS
Hoe vaak heb jij al op het podium gestaan in de Tentdienst?
Ik denk dat dit de 6e of de 7e keer wordt. Overigens loop ik hierbij ver 
achter op de bassist van dit jaar, Nees Sparnaaij die al meer dan 15 keer 
op het podium heeft gestaan.

Wat maakt het mooi om op het podium te staan in de Tentdienst?
Het traject vooraf, de voorbereiding, het nadenken om vanuit muzikaal 
oogpunt gezien een mooie dienst neer te zetten en dit dan mogen 
uitvoeren in een dienst voor zo veel mensen is gaaf om te doen.

Je zit nu al twee jaar in de Tentdienstcommissie en dit jaar als 
kartrekker van het muziekteam. Wat trekt je om mee te helpen met 
de organisatie.
De organisatie ben ik eigenlijk een beetje ingerold in de laatste jaren, 
omdat ik bij veel dingen vanuit de band/muziek altijd al betrokken 
was. Nu zit ik dus ook in de organisatie. Dit geeft mij wat meer de 
mogelijkheid om ook mee te denken over de invulling van de dienst, 
zoals de organisatie, thema’s en de nummers die gezongen worden. Dat 
is een leuke uitdaging.

Hoe is de sfeer in de muziekgroep?
Eigenlijk altijd heel erg goed. Er wordt veel gelachen onderling en de 
sfeer is positief en ontspannen. In de loop der jaren leer je veel mensen 
ook wat beter kennen. Dat bevordert de sfeer ook. 

Wat is jouw taak om de Tentdienst op muziekgebied te laten slagen?
Ik herinner me van toen ik jonger was dat ik het altijd heel mooi vond 
om met al die mensen liederen te zingen over God en over wie Hij 
is. Dat was altijd heel bijzonder. Ik denk dat vanuit die gedachte de 
muziek een belangrijke rol speelt tijdens diensten in het algemeen om 
te mogen zingen van onze grote God. Ook in de bijbel zie je dat muziek 



een belangrijk thema is dat vaak terugkeert en dat het een manier 
kan zijn waarop God tot de mensen spreekt. Wel belangrijk is het 
om te beseffen dat het uiteindelijk alleen maar draait om wie Hij is 
en wat Hij vermag te doen en dat het daarbij niet draait om onze 
inspanningen of perfecte organisatie. 

Wat is het mooiste lied dat je bij de Tentdienst hebt mogen 
spelen?
We hebben zoveel mooie nummers gezongen, maar ik kan me het 
nummer Groot is Hij, opwekking 574 herinneren. Een nummer dat 
geweldig de grootheid van God beschrijft. Op een gegeven moment 
wordt dit een canon van drie verschillende melodieën, dit in een 
grote tent met zoveel mensen is geweldig! 



WERKGROUP

T 0297 820 879
W www.werkassist.nl

T 085 489 58 79
W www.werkreturn.nl

Uw partner in HR interim en 
HR bemiddeling

(Social return) detachering 
en re-integratie

Bekijk onze diensten die uw organisatie écht beter maken!

T 0297 820 829
W www.verzuimopwerk.nl

Pragmatische en regionale 
arbodienstverlening

Dé online oplossing als u 
werkt met zzp’ers

T 085 273 02 20
W www.peopleassist.nl
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Alphakerk
Kudelstaartseweg 239, Kudelstaart

alphakerk.nl

Oosterkerk
Oosteinderweg 269, Aalsmeer
oosterkerk-aalsmeer.nl

Lijnbaankerk
Lijnbaan 5, Aalsmeer
lijnbaankerk.nl

Aalsmeerse CAMA 
Gemeente
Oosteinderweg 269, Aalsmeer
cama-aalsmeer.nl

Dorpskerk 
Kanaalstraat 12, Aalsmeer
dorpskerk-aalsmeer.nl

Levend Evangelie 
Gemeente [LEG]
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug
web.leg.nl

De organiserende kerken
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PAS JIJ IN ONS 
(WAS)STRAATJE? 
EN BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN (BIJ)BAANTJE? 

KOM WERKEN BIJ

Solliciteer via 020 - 30 35 112 
of aalsmeer@truckwash1group.nl

TRUCKWASH1GROUP.NL
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Hoe was dat ook alweer?

Samen delen

Samen luisteren

Genieten van

de koffie
Meer zingen...
Meer zingen...
Meer zingen...

Samen kijken

Samen delenSamen delen

Samen zingen 2017

2018



Samen verbonden

Ver maar dichtbij

Samen lezenSamen vieren Samen lezen
Samen lezen

Samen overdenken

Samen verbonden
Samen verbonden

Behind the scenes

2019

2020



ADVERTENTIE



 

 
 
 
 
 
 
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 verstand. 

 
BRANDVEILIGHEIDSADVIEZEN EN CONTROLE  ● 

BOUWBEGELEIDING EN TOETSING  ● 
 
BOUW ADVISERING J.A. VAN WILLEGEN - KUDELSTAART - WWW.BAVW.NL 
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APK & 
ONDERHOUD 

 

ALLE MERKEN 
AUTO’S 

LAKENBLEKERSTRAAT 28 

1431 GG AALSMEER 

0297-328221 

AALSMEER@PROFILE.NL 

WWW.PROFILE.NL 

 



Doe jij mee aan de kinderrebus en vind jij je weg snel door het 
doolhof? Zoek voor de drie rebussen alle woorden en kom tot de 
oplossingen die je in kunt vullen in de witte vlakjes eronder!

Voor de Kids

Het doolhof

1

2 3

START

HET EIND
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+31 297 239 300   |   info@tupla.nl   |   www.tupla.nl

Voor wonen & werken



Vuurlijn 12  •  1424 NP De Kwakel   •  Telefoon 0297 - 56 24 06

CENTRALE VERWARMING  •  LUCHTBEHANDELING  •  VENTILATIE  •  AIRCONDITIONING  •  MEET- EN REGELTECHNIEK

BEDRIJFSINSTALLATIES  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS  •  PV-ZONNEPANELEN

WWW.WAHLEN-JONGKIND.NL

Wahlen & Jongkind
T E C H N I S C H  B U R E A U
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DE TENTDIENST WORDT TECHNISCH MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

* koffi  epartners *

kwart pagina (0,25)

* koffi  epartners *

kwart pagina (0,25)



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



Alle beetjes zijn welkom

1. Via je eigen bankapp:
Scan de 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”

3. Machtiging:
Hierbij machtig ik de organisatie van de Tentdienst Aalsmeer om 

    éénmalig          per kwartaal        maandelijks

een bedrag van € ………… , …….. van mijn rekening af te schrijven.
 

IBAN: …………………………………………………………………………..

Naam: ………………………………………………………………………….

Adres:  ………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:  ………………………………………………….

Telefoon:  ……………………………………………………………………..

Datum:  ……………………   Handtekening:  ……………………………

| Ondanks het op zeer korte termijn niet doorgaan van de

Tentdienst, zijn er de nodige kosten gemaakt.



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

tentdienstaalsmeer.nl
facebook.com/TentdienstAalsmeer


