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

Kerkdiensten

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
Bijzondere diensten
11 sept:
18 sept:
25 sept:
9 okt:
6 nov:
13 nov:
20 nov:
27 nov:
25 dec:
15 jan:

Startzondag, thema ‘Blinde vlekken’
Oecumenische vredesdienst, Karmelkerk, 9.30 uur
Geboortedankzeggingsdienst
Groene viering
Scholendienst i.s.m. De Hoeksteen
Oecumenische viering m.m.v. vocaal kwartet Similia
Herdenken van overledenen
Avondmaal en eerste advent
Kerstviering m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Oecumenische viering, Karmelkerk, 9.30 uur

Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Elke woensdag repeteert het koor van 20.00 - 21.30 uur
Informatie via kerkkoor@dgaalsmeer.nl

Voor de jeugd
Zondagsschool
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de
Bijbelse verhalen.
Data: 11 september, 2 oktober, 6 november (scholendienst),
25 december, 8 januari
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Familiekerstfeest bij de boom
Datum: zondag 18 december
Tijd: 16.00 uur

Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+
Thema: ‘Barmhartigheid’
Datum: woensdag 28 september
Thema: ‘Advent’
Datum: woensdag 16 november
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Kringwerk

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

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende
zusterkringen en gemengde kringen; groepen voor
ontmoeting en verdieping, elk met een eigen karakter. Kijk
op www.dgaalsmeer.nl voor meer informatie.

Kliederkerk

Bijbelkringen

12+-groep, 15+-groep, Theehuisclub (18+)

Inloop en workshops voor jong en oud: samen ontdekken,
samen vieren en samen beleven.
Data: zaterdag 8 oktober en 28 januari
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Maaltijdgroep
Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: met elkaar eten en
het leven delen.
Data: woensdag 5 oktober, 2 november, 7 december,
4 januari
Tijd: 18.00 - 19.15 uur
Toegang: € 2,Aanmelden via franka@dgaalsmeer.nl

Fairtrade-lunch
Datum: zondag 16 oktober
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Toegang: € 3,-

Bijbelmiddagkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Sterke vrouwen aan het hof’
Data: maandag 26 september, 10 en 31 oktober,
14 november
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijbelavondkring - gespreksgroep
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Uiting geven aan geloof’
Data: dinsdag 27 september, 11 oktober, 1 november
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Gemeenteavond
Thema: ‘De doopsgezinde identiteit en een alternatieve
geloofsgemeenschap’
Datum: woensdag 12 oktober
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Vredesweek ‘Vrede verbindt‘

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer
Zondag 18 september: oecumenische vredesdienst in de
Karmelkerk, m.m.v. oecumenisch gelegenheidskoor,
9.30 uur
Maandag 19 september: lezing ‘Bruggenbouwers’ door
Bram Grandia in Open Hof Kerk, 20.00 uur

BAZAR

Dinsdag 20 september: film ‘Mary en Max’ in het
Parochiehuis, 20.00 uur

12 NOVEMBER

Donderdag 22 september: vredesmaaltijd met vluchtelingen als gast in Doopsgezinde Gemeente, 18.00 uur

Bazar

Vrijdag 23 september: jongerenactiviteit ‘College Tour’ in
Doopsgezinde Gemeente, thema ‘Vluchtelingen’, 20.00 uur

50% van de opbrengst gaat naar goede doelen.
Datum: zaterdag 12 november
Tijd: 10.30 - 17.00 uur

Najaar 2016
Inloop op zondagmiddag 65+

ZIN-INN

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.

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.

Data: zondag 11 september, 9 oktober, 6 november,
8 januari
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,-

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

Organisatie: Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

Film-Inn

Lezingen
Bram Grandia - ‘Bruggenbouwers in Palestina en Israël’
Grandia spreekt in de Vredesweek over ‘bruggenbouwers’.
Locatie: Open Hof Kerk, Ophelialaan 247
Datum: maandag 19 september
Maite Vermeulen - ‘Waarom de wereld redden saai is’
Maite Vermeulen van De Correspondent vertelt over de
mooie en minder mooie kanten van Afrika en over de
toekomst van ontwikkelingssamenwerking.
Datum: maandag 24 oktober

Films met inhoud. Na de vertoning van de film is er ruimte
voor discussie. Titels op aanvraag via
filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: maandag 12 september, 10 oktober, 14 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee

Cursus
Samen met Eric Grootel worden stukken uit Schuberts
Winterreise gezongen. Een muzikale verdieping met als
doel een presentatie tijdens de lezing over dit onderwerp
op maandag 28 november.
Aanmelden verplicht: zininn@dgaalsmeer.nl

Eric Grootel - ‘De betekenis van Schuberts Winterreise’
Winterreise is een populair stuk. En terecht, volgens Eric
Grootel. Hij zal spreken over de symboliek van de muziek.
Datum: maandag 28 november

Data: maandag 7 november en 21 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 5,- inclusief koffie/thee

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

Theatervoorstelling

‘God als Vriend’ René van den Beld
in samenwerking met de Open Hof Kerk

René van den Beld, cabaretier, theoloog en oud-predikant
toert rond met zijn vertelling: ‘Vertel me eens wat over
vriendschap’. Hoeveel vrienden heeft een mens eigenlijk?
Wat zijn de kenmerken van vriendschap? Wat zijn vrienden
in een tijd van ‘ontvrienden’?
Datum: maandag 17 oktober
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Open Hof Kerk, Ophelialaan 247

Niels Tuning - ‘Deeltjes en krachten’
Heeft de deeltjesversneller in Genève nieuwe deeltjes
of krachten ontdekt die een rol hebben gespeeld bij het
ontstaan van de materie kort na de oerknal? Niels Tuning
geeft ons een update en zal ook praten over trillingen uit de
ruimte die voor het eerst zijn waargenomen.
Datum: woensdag 14 december

Zin-Inn Zondag

Robert Jan Koopman - ‘Dilemma’s van een rechter’
Deze avond bespreken we vragen over dilemma’s waar een
rechter mee te maken krijgt. We zullen uitgedaagd worden
om zelf oplossingen te vinden.
Datum: donderdag 19 januari 2017

Zin-Inn Zondag is een open programma voor mensen in de
middengroep van 25 tot 55 jaar. Een mogelijkheid om elkaar
op een ontspannen manier te ontmoeten en samen te eten.
We volgen dit seizoen het thema ‘Kijk!’. Parallel is er een
kinderprogramma.
Data: zondag 18 september, 20 november, 15 januari
Tijd: 12.15 - 15.00 uur

Tijd: 20.00 uur
Vrije toegang

Organisatie: Graciëlla Anijs en Franka Riesmeijer
zininnzondag@dgaalsmeer.nl
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Lezingen

