DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
AALSMEER

Zinvol ouder worden

Inhoudelijke verdieping voor 65+
Datum: dinsdag 23 september
‘Over vrede en gerechtigheid, veranderingen in de tijd’

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

Datum: dinsdag 18 november
‘De toegankelijke Maria’
Datum: dinsdag 27 januari
‘Veranderende godsbeelden, deel 2’
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Pinksterdienst 2014

Organisatie: Ellen van Houten

Vredesweek
Bijbelkring en Leerhuis
Bijbelkring

Kerkdiensten

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
In de kerkdiensten geven we uitdrukking aan ons geloof.
Door uitleg van Bijbeltekst, door te zingen en te bidden,
voelen we Gods nabijheid in de actualiteit van onze
dagelijkse belevingswereld. Met oog voor de eigenheid van
ieder mens in geloven en leven.

Bijzondere diensten
2 november:
23 november:
30 november:
25 december:

Scholendienst
Herdenken overledenen
Avondmaal en 1e advent
Kerstmis

Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘De Joodse wortels van de Bergrede’
Data: dinsdag 7 en 28 oktober, 25 november
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Leerhuis
Door ds. Ruth Hoogewoud
Data: maandag 13 en 27 oktober, 17 november,
1 december
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Toegang: € 5,- per bijeenkomst

Kringwerk
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende
zusterkringen en gemengde kringen; ontmoetingsgroepen
voor ontmoeting en verdieping, elk met een eigen karakter.

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer
Zaterdag 20 september: prijsuitreiking creatieve wedstrijd
‘Vrede: ontwapenend’, in Boekhuis Aalsmeer om 14.00 uur
Zondag 21 september: oecumenische vredesdienst m.m.v.
‘Musicians without borders’, in Open Hof Kerk om 10.00 uur
Maandag 22 september: lezing ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, Wereldraad van Kerken door Kees Nieuwerth,
in Karmelkerk om 20.00 uur
Donderdag 25 september: barbecue en informatiemarkt
vrijwilligerswerk voor jongeren van 18 t/m 30 jaar op de
Historische Tuin, 17.30 uur, € 7,50 per persoon,
duoticket € 10,-. Aanmelden bij franka@dgaalsmeer.nl
Vrijdag 26 september: vredesmaaltijd in Doopsgezinde
Kerk, 18.00 uur, € 5,-. Aanmelden bij franka@dgaalsmeer.nl
of lijst kerktafel

Westhill
Eerste zondag van de maand om 10.00 uur. Voor kinderen
van 4 tot 12 jaar.
Data: 7 september, 5 oktober in Schoorl, 2 november
(scholendienst) en adventszondagen 30 november,
7 december, 14 december (kerstfeest)

Westhill en Zin-Inn Zondag
Programma voor kinderen tot 12 jaar, uitdagend en met
inhoud en maaltijd. Parallel aan Zin-Inn Zondag (zie andere
kant).

Duurzame fietstocht
Datum: zaterdag 20 september
Tijd: 9.30 uur, kosten € 2,50
Aanmelden: cia-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

Fairtrade-maaltijd

Data: 21 september, 19 oktober, 23 november, 18 januari
Tijd: 12.15 - 14.30 uur
westhill@dgaalsmeer.nl en zininnzondag@dgaalsmeer.nl

Datum: dinsdag 28 oktober
Tijd: 18.00 uur, kosten € 7,50
Aanmelden: info@dgaalsmeer.nl

12+-groep, 15+-groep, 18+-groep

Bazar

Wil je je aansluiten bij een van onze leeftijdsgroepen?
Meer informatie via info@dgaalsmeer.nl

Datum: zaterdag 15 november
Tijd: 10.30 - 17.00 uur

Theatervoorstelling

ZIN-INN

Paulus, in het oog van de storm
in samenwerking met de Open Hof Kerk

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.

Datum: donderdag 27 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Open Hof Kerk, Sportlaan 86, Aalsmeer

Najaar 2014

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

In de muzikale theatervoorstelling Paulus, in het oog van de
storm presenteren Kees Posthumus en Juul Beerda Paulus
als de apostel van de vrijheid. In een bewogen toneelstuk
zien we het leven en het werk van een van de meest besproken figuren van het christendom.

Lezingen
Schrijfster en filosofe Joke Hermsen - ‘Stil de tijd’
Ze neemt het verschijnsel ‘tijd’ kritisch onder de loep.
Datum: dinsdag 23 september

Rik Peels en Stefan Paas

foto: Merlijn Doomernik

Socioloog Peter Achterberg - ‘Onbehagen in Nederland’
De wortels van hedendaagse populistische denkbeelden in
Nederland
Datum: dinsdag 21 oktober
Filosoof Rik Peels en theoloog Stefan Paas - ‘God bewijzen’
Moet je gek zijn om in God te geloven? Wat zijn de bewijzen
voor en tegen geloof?
Datum: dinsdag 18 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Film-Inn
Films met inhoud. Na de vertoning van de film is er ruimte
voor discussie.
Data: dinsdag 2 september, 7 oktober en 4 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Blue monday: voel je goed
De derde maandag van januari, het is dus blauwe maandag.
De vervelendste dag van het jaar. Daarom een avond over
je goed voelen, meer energie hebben én gezond zijn in het
nieuwe jaar.
Datum: maandag 19 januari
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Cursussen

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.

Data: maandag 6 oktober, 20 oktober, 3 november
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Toegang: € 10,- per avond, € 25,- voor drie avonden,
inclusief koffie/thee

Data: 14 september, 12 oktober, 9 november
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Toegang: € 2,-

Data: dinsdag 25 november, 2 en 9 december
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Toegang: € 10,- per avond, € 25,- voor drie avonden,
inclusief koffie/thee
Aanmelden: zininn@dgaalsmeer.nl

inloop@dgaalsmeer.nl

Kunstenares Astrid van Zelst - ‘Creatief met advent’
Advent is een periode van licht en donker. We zullen deze
begrippen creatief onderzoeken.

Zin-Inn Zondag

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu meida en design

Inloop op zondagmiddag 65+

Ds. Christine Schlette - ‘Protestantse mystici’
Met ds. Schlette bekijken we ideeën over het Godsgeheim.
Ontdek het verlangen om Eén met de Ene te worden en hoe
protestantse denkers dit hebben gedaan.

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 ‘Kleur bekennen’. Parallel
is er een kinderprogramma.
Data:
21 september, 19 oktober, 23 november en 18 januari
Tijd: 12.15 - 14.30 uur
Organisatie: Jan Broere en Franka Riesmeijer
zininnzondag@dgaalsmeer.nl

