DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
AALSMEER

Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+

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.

Datum: dinsdag 24 maart
‘Muziek in ons geloofsleven’
Datum: dinsdag 2 juni
‘De ziel’
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)

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

Wandelen 2014

Kerkdiensten

Bijbelkringen

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

Bijbelmiddagkring

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.

Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Marcus’
Data: maandag 2 en 16 februari, 2 en 16 maart
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijzondere diensten

Door ds. Liesbet Geijlvoet
Data: maandag 2 februari, 2 en 30 maart
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

zo 29 maart:
do 2 april:
vr 3 april:
zo 5 april:
zo 24 mei:

Palmzondag, groene viering
Witte Donderdag, avondmaalsviering,
19.30 uur
Goede Vrijdag, oecumenische vesper,
19.30 uur in Karmelkerk
Pasen
Pinksteren

Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Elke woensdag repeteert het koor van 20.00 - 21.30 uur.

Bijbelavondkring

Kringwerk
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende
zusterkringen en gemengde kringen; groepen voor ontmoeting en verdieping, elk met een eigen karakter.
Open avond met kring JoB, ‘Wandelen met Frank’, op
woensdag 13 mei om 19.00 uur.

Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Oriëntatiecursus
‘Geloofsgesprek voor beginners’
Een ontdekkingstocht door het christelijk geloof. Wil je
meer weten over geloven en twijfelen? In vier avonden gaan
we op zoek naar de wortels van het geloof. Hoe kwam het
christendom in Nederland? Wat is er door de eeuwen heen
veranderd? Wat is geloven voor ons vandaag? Wat betekent
scheiding tussen kerk en staat? Wat geloof jij?
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Data: donderdag 5 en 19 februari, 5 en 19 maart
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Bezoek aan partnergemeenten
in Duitsland
Met de bus bezoeken wij onze vrienden nabij Dresden.
Datum: vrijdag 5 juni t/m maandag 8 juni

Westhill
Eerste zondag van de maand om 10.00 uur.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Data: 1 februari, 1 maart, 5 april (Pasen), 3 mei, 24 mei
(Pinksteren) en 7 juni

Creatieve kinderactiviteit in
veertigdagentijd
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Thema: ‘Onderweg’
Data: zondag 22 en 29 maart
Tijd: 13.00 - 14.30 uur

Westhill en Zin-Inn Zondag
Programma voor kinderen tot 12 jaar, uitdagend en met
inhoud en maaltijd. Parallel aan Zin-Inn Zondag.
Data: 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei
Tijd: 12.15 - 14.30 uur
westhill@dgaalsmeer.nl en zininnzondag@dgaalsmeer.nl

&
KLEDINGDSPEELGOE
BEURS
Datum: zaterdag 28 maart
Tijd: 10.30 - 15.00 uur
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van kleding in
een kindertehuis in Congo, zie www.kinkole.com

Theatervoorstelling

Het geluk van de sprinkhaan

in samenwerking met de Open Hof Kerk

ZIN-INN

De verhalen van Toon Tellegen en Het Wisselend Toonkwintet brengen een unieke mix van muziek en literatuur. In
dit intieme vertelconcert komt het verhaal van de sprinkhaan tot leven. De sprinkhaan, die aan de rand van het bos
een winkel heeft, wil niets liever dan dat zijn klanten tevreden naar huis gaan. Daarom is hij altijd geopend en zorgt
hij ervoor dat álles in voorraad is: van schubben en stekels
tot wanhoop of zelfs een ander leven.

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

Voorjaar 2015

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.

Toon Tellegen

Datum: zondag 10 mei
Tijd: 14.00 uur
Toegang: € 7,50 p.p. of familieticket (twee volwassenen
en twee kinderen) € 25,-. Surprise voor de moeder in het
gezelschap!
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

Inloop op zondagmiddag 65+
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: 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni, 5 juli,
9 augustus en 13 september
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,inloop@dgaalsmeer.nl

Organisatie: Jan Broere en Franka Riesmeijer
zininnzondag@dgaalsmeer.nl

Data: dinsdag 3 februari, 3 maart en 7 april
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Streekmaaltijd
met duurzaamheidsmarkt

Zin-Uit

Samen eten op het kerkplein. Met informatiemarkt voor
handige groene tips. Iedereen welkom!
Datum: donderdag 18 juni
Tijd: 18.00 uur
Toegang: U betaalt wat u het waard vond
Aanmelden: zininn@dgaalsmeer.nl

Bij de Zin-Inn blijven we niet alleen binnen, maar gaan we
ook eens uit. We gaan wandelen op het Kaageiland, met
een rondgang door het labyrint.
Datum: zondag 21 juni
Tijd: 13.30 uur verzamelen op het Praamplein
Aanmelden: zininn@dgaalsmeer.nl

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design

Tijd: 20.00 uur
Toegang lezingen: € 5,- inclusief koffie/thee

Data:
15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei
Tijd: 12.15 - 14.30 uur

Films met inhoud. Na de vertoning van de film is er ruimte voor discussie. Titels op aanvraag via:
filminn@dgaalsmeer.nl.

Hymnoloog Jan Luth - ‘Johann Sebastian Bach. De vijfde
evangelist?’
Over de ontwikkeling en invloed van de Matthäus Passion.
Datum: maandag 16 maart

Norbert Douqué - ‘Een betere koffie begint bij jezelf’
Over eerlijk investeren en de koffiehandel wereldwijd.
Datum: dinsdag 2 juni

Zin-Inn Zondag is een open programma voor mensen in de
middengroep van 25 tot 45 jaar. Voor gezinnen, jongeren,
alleenstaanden, stellen, iedereen is welkom. De Zin-Inn
Zondag is een manier om elkaar op een ontspannen manier
te ontmoeten en samen te eten. We volgen dit seizoen het
thema ‘Anderzijds’. Parallel is er een kinderprogramma.

Film-Inn

Lezingen

Emeritus predikant At Polhuis - ‘Feestelijk geloven’
Over een leven lang zoeken en een geloof rond de feestdagen.
Datum: donderdag 30 april

Zin-Inn Zondag

