DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
AALSMEER
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.

STILLE WEEK
Maandag 14 april:
Dinsdag 15 april:

Creatieve avond, 20.00 uur
Lezing Jean-Jacques Suurmond,
20.00 uur
Woensdag 16 april: Liturgisch bakken, 20.00 uur
Donderdag 17 april: Witte Donderdag, avondmaalsviering,
19.30 uur
Vrijdag 18 april:
Goede Vrijdag, oecumenische vesper,
19.30 uur
Zondag 20 april:
Pasen, 10.00 uur

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

BIJBELKRINGEN

KERKDIENST
Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
In de kerkdiensten geven we uitdrukking 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.

BIJZONDERE DIENSTEN
30 maart:
4 mei:
8 juni:
22 juni:

Vijfde zondag, ‘Groene viering’
Oecumenische herdenkingsdienst, 19.00 uur
Pinksteren
Eilanddienst m.m.v. kerkkoor en
Aalsmeers saxofoonkwartet
20 - 22 juni: Bezoek van onze Duitse partnergemeenten

ZIN-INN ZONDAG WESTHILL
Op de tweede zondag van de maand: Programma voor
kinderen tot 12 jaar, uitdagend en met inhoud en maaltijd.
Parallel aan Zin-Inn Zondag (zie andere kant).
Data: 9 februari, 9 maart, 13 april
Tijd: 12.15 - 14.00 uur

Bijbelmiddagkring
Thema: ‘Gelijkenissen van Jezus’
Data: maandag 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 april
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Bijbelkring
Data: dinsdag 28 januari, 18 februari (lezing), 18 maart
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

KRINGWERK
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende
zusterkringen en gemengde kringen; ontmoetingsgroepen
voor ontmoeting en verdieping, ieder met een eigen
karakter.
Kijk op de website voor meer informatie.
Open avond van kring JoB, ‘Wandelen met Frank’:
woensdag 14 mei, 19.00 uur.

QUILTTENTOONSTELLING
Datum: 29 maart t/m 6 april
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
Datum: zaterdag 5 april
Tijd: 10.30 - 15.00 uur

BEZOEK HESSTON CHOIR
WESTHILL-KINDEROPVANG
Vierde zondag van de maand om 10.00 uur
Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Concert van het Mennonite College Choir uit de Verenigde
Staten
Datum: donderdag 15 mei
Tijd: 20.00 uur

ZINVOL OUDER WORDEN

Inhoudelijke verdieping voor 65+
Datum: woensdag 26 februari
‘De lijdenstijd en wijzelf’
Datum: woensdag 23 april
‘Veranderende godsbeelden’
Datum: woensdag 25 juni
Film: ‘Een verrassende ontdekkingstocht naar het ouder
worden’
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
(mogelijkheid tot lunch na afloop)
Organisatie: Ellen van Houten

ORGELCONCERT
Concert op Ibach-orgel door André Knevel (Canada)
m.m.v. Liselotte Rokyta op panfluit.
Datum: maandag 10 februari
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 8,50 inclusief koffie/thee

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.

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

LEZINGEN
Ds. Carel ter Linden - ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM?’
Hij maakt ons deelgenoot van zijn spirituele zoektocht.
Datum: dinsdag 18 februari
Schrijfster en filosofe Joke Hermsen - ‘Stil de tijd’
Ze neemt het verschijnsel ‘tijd’ kritisch onder de loep.
Datum: donderdag 20 maart

Ex-dakloze en ex-bankdirecteur Cees-Luuk Lindeboom
Een verhaal over de wereld van daklozen.
Datum: woensdag 21 mei (gratis)

ZIN-INN ZONDAG

Elke tweede zondagmiddag van de maand. 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

Data: woensdag 5 maart, 9 april, 7 mei
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Tijd: 20.00 uur
Toegang lezingen: € 5,- inclusief koffie/thee
21 mei vragen wij een bijdrage voor de dak- en thuislozen.

INLOOP OP ZONDAGMIDDAG 65+

Data: 9 februari, 9 maart (aansluitend een broodmaaltijd!),
13 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli, 10 augustus
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Toegang: € 2,-

In maart, april en mei films met inhoud. Na de vertoning van
de film is er ruimte voor discussie.

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 dit seizoen het thema ‘Tijd’.
Zin-Inn Zondag vindt op de tweede zondag van de maand
plaats. Parallel is er een kinderprogramma.

BIOLOGISCHE STREEKMAALTIJD
Samen eten op het kerkplein. Bij slecht weer is de maaltijd
binnen. Iedereen welkom!
Datum: woensdag 4 juni
Tijd: 18.00 uur
Toegang: € 5,Opgeven bij zininn@dgaalsmeer.nl

Data:
9 februari: ‘Jachtige sneeuw’
9 maart:
‘Lentelucht-lunch’
13 april:
‘Met een eitje’
Tijd: 12.15 - 14.00 uur
Organisatie: Jan Broere en Liesbet Geijlvoet
zininnzondag@dgaalsmeer.nl
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Theoloog Jean-Jacques Suurmond - ‘Over het leven van
Etty Hillesum’
Datum: dinsdag 15 april

FILM-INN

