ZIN-INN ZONDAG
Zin-Inn Zondag is een open programma voor mensen in de
middengroep van 25 tot 45 jaar. Een mogelijkheid om elkaar
op een ontspannen manier te ontmoeten en samen te eten.
We volgen een jaar lang het thema ‘Tijd’.
Zin-Inn Zondag vindt elke tweede zondag van de maand
plaats. Parallel is er een kinderprogramma, zie nieuwe
Westhill-activiteit.
Data:
8 september: Tijd voor elkaar, open-tuin
13 oktober:
Dag van de Kringloop
10 november: Vallende bladeren-boswandeling
15 december: Kerstfeest
Tijd: 12.30 - 14.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk

ZIN-INN
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt open ruimte voor
ontmoeting en gesprek. Het Zin-Inn programma is samenbindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof, zingeving en
maatschappij. De Zin-Inn groeit vanuit een doopsgezinde visie op
mens en wereld.

Organisatie
Jan Broere en Liesbet Geijlvoet
zininnzondag@dgaalsmeer.nl

NIEUWE WESTHILL-ACTIVITEIT
Iedere tweede zondag van de maand: Programma voor kinderen tot 12 jaar, uitdagend en met inhoud. We volgen een
jaar lang het thema ‘Tijd’.
Data: 8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december
Tijd: 12.30 - 14.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk

FAIRTRADE-MAALTIJD
Datum: dinsdag 15 oktober
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk
Opgeven via info@dgaalsmeer.nl
De commissie Fairtrade organiseert een maaltijd en geeft
uitleg over fairtradeproducten.

FILOSOFIECURSUS
DOOR FRITS KOOPMAN
‘Filosofie voor beginners’
Data: dinsdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november,
10 december
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: € 40,- per cursus (6 bijeenkomsten)
Opgeven via het contactformulier op: www.filosofiewijzer.nl

INLOOP OP ZONDAGMIDDAG 65+
Elke tweede zondagmiddag van de maand
Data: 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
De Inloop is bedoeld voor alle senioren vanaf 65 jaar in
Aalsmeer e.o. die de zondagmiddag zo lang vinden duren. Er
wordt begonnen met een kopje thee of koffie, er klinkt een
verhaal of gedicht waarna we luisteren naar muziek. Er is
alle gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. Een spelletje is
hierbij geliefd. Iedereen vanaf 65 jaar is van harte welkom.
Organisatie
Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
AALSMEER

KERKDIENST
Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
Hier proberen we uitdrukking te geven aan ons geloof
in Gods nabijheid in de actualiteit van onze dagelijkse
belevingswereld. Met oog voor de eigenheid van ieder mens
in geloven en leven.

De Gemeente is een groep mensen die met elkaar onderweg
is. Een duurzaam (t)huis waar het verhaal van God klinkt en
uitgelegd wordt, en waar mensen hun eigen verhaal en hun
geloof kunnen delen met elkaar. Zij voelen zich betrokken bij
hun naasten, dichtbij en veraf en proberen de weg van vrede
te bewandelen.

We geven hieraan uitdrukking door het laten klinken van de
verhalen uit de Bijbel. Door samen te zingen, te bidden en te
delen in lief en leed en elkaar in alle openheid en oprechtheid
te ontmoeten.

WESTHILL-KINDEROPVANG

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel. 0297 32 65 27
Voor alle activiteiten: www.dgaalsmeer.nl • info@dgaalsmeer.nl

Vierde zondag van de maand om 10.00 uur
Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

BIJBELKRINGEN
Bijbelmiddagkring op maandag van 14.30 tot 16.30 uur
Door ds. Afke Maas-Smilde.
Data: 23 september, 7 oktober, 28 oktober, 11 november,
25 november en 9 december.
Thema: ‘David, een Koning naar Gods hart’.
Bijbelkring op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
Door ds. Liesbet Geijlvoet.
Data: 23 september, 7 oktober, 4 november en 9 december.
Thema: ‘Geloven in ons dagelijks bestaan’.

GEMEENTEAVOND NOVEMBER

VREDESWEEK SEPTEMBER 2013

Ambassade van Vrede Aalsmeer
Open gedichtenwedstrijd ‘Vrede!’
Prijsuitreiking 21 september

‘Duurzaamheid en geloof’

22 september om 10.00 uur: oecumenische vredesdienst van
de Raad van Kerken Aalsmeer in de doopsgezinde kerk

Datum: dinsdag 5 november
Tijd: 20.00 uur

25 september om 20.00 uur: lezing door Prof. Dr. Fernando
Enns, hoogleraar vredestheologie in de doopsgezinde kerk

Een nieuw Bijbels perspectief op de manier waarop wij
omgaan met de natuur en onze natuurlijke hulpbronnen.

27 september om 18.00 uur:
vredesmaaltijd in de Open Hof Kerk

TENTOONSTELLING

‘A Picture for Peace’

In de Doopsgezinde Kerk vindt in september een fototentoonstelling plaats van United Network of Young
Peacebuilders (Unoy).
Openingstijden:
Elke zondag van 11.15 tot 12.30 uur (behalve 15 september),
elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur of op aanvraag.

THEATERGROEP
We bereiden een totaaltheater voor om op te voeren
in het voorjaar van 2014. In de loop van het jaar is het
stuk tekstueel af en gaan we zoeken naar mensen om de
productie op te voeren.
Belangstelling?
Meer informatie via: cie-theater@dgaalsmeer.nl
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