DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
AALSMEER

Kliederkerk
Inloop en workshops voor alle leeftijden: samen ontdekken,
samen vieren en samen beleven.
Data: zaterdag 13 mei en 24 juni
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

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.

Maaltijdgroep
Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: met elkaar eten en
het leven delen.
Data: woensdag 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli,
2 augustus, 6 september
Tijd: 18.00 - 19.15 uur
Toegang: € 2,Aanmelden via franka@dgaalsmeer.nl

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

Bijbelkringen
Kerkdiensten

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

Voor de jeugd

Bijzondere diensten

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de
Bijbelse verhalen.
Data: 5 februari, 5 maart, 2 april, 16 april (Pasen), 7 mei,
4 juni (Pinksteren), 2 juli
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

zo 9 apr:
do 13 apr:
vr 14 apr:
zo 16 apr:
do 4 mei:

Palmpasen m.m.v. Con Amore
Witte Donderdag, avondmaalsviering, 19.30 uur
Goede Vrijdagviering, 19.30 uur
Pasen m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Oecumenische 4 mei-viering,
19.00 uur in Karmelkerk
zo 4 juni: Pinksteren
zo 18 juni: Eilanddienst (in optie)
zo 10 sept: Startzondag

Zondagsschool

Familiepaasviering
Datum: zondag 9 april
Tijd: 16.00 - 17.00 uur

Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer

15+-groep en Theehuisclub (18+)

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

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

Bijbelmiddagkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Profeten’
Data: maandag 13 februari, 13 maart, 3 april
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijbelavondkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Ontmoet de vreemdeling in de Bijbel’
Data: maandag 6 februari, 6 maart, 3 april
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Open Gemeenteavond ‘Dynamisch duurzaam’
Door commissie duurzaamheid i.s.m. Bart Bakker
Thema: ‘Energieontwikkelingen met actief programma’
Datum: woensdag 8 maart
Tijd: 20.00 - 22.15 uur

Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+
Thema: ‘Geloof, waard om te delen!?’
Datum: woensdag 29 maart
Thema: ‘Goed ouder worden’
Datum: woensdag 28 juni
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Kringwerk
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.

KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
ZATERDAG 25 MAART • 10.30 - 15.00 UUR
De opbrengst is bestemd voor:
Movement on the ground: voor structurele hulp in
vluchtelingenkamp ‘Kara Tepe’ op Lesbos.
‘We geloven dat iedereen recht heeft op veiligheid,
een dak boven je hoofd, voedsel en water.’

Voorjaar 2017

ZIN-INN

Inloop op zondagmiddag 65+
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 12 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni,
9 juli, 13 augustus, 10 september
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

Theatervoorstelling

‘As I left my father’s house’

in samenwerking met de Open Hof Kerk
Vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze
achtergronden vertellen over hun wereld. Een op waarheid
gebaseerd toneelstuk met vluchtverhalen van migranten,
waarbij geput wordt uit verhalen van de grote profeten uit
drie religies. Ook zij moesten huis en haard verlaten door
agressie, armoede of oorlog.

‘As I left my father’s house’

Datum: woensdag 22 februari
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Doopsgezinde Gemeente

Zin-Inn Zondag
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 ‘Samen’. Parallel is er een
kinderprogramma.
Data: zondag 19 maart, 21 mei, 16 juli (afsluiting seizoen)
Tijd: 12.15 - 15.00 uur
Organisatie: Graciëlla Anijs en Franka Riesmeijer
zininnzondag@dgaalsmeer.nl

Film-Inn
Lezingen
Pieter Zee - ‘Tibetaanse Dodenboek’
Een verdieping in boeddhistische stervensteksten en
vragen rond cultuur, geloof en leven.
Datum: dinsdag 21 maart

Theo Hop - ‘Muziek uit de hemel’
Een avond gevuld met muziek en informatie over prachtige
oosters-orthodoxe muziek.
Datum: dinsdag 23 mei
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Peter Smith

Foto: Bas Losekoot/De Correspondent

Cursus ‘Sacrale Dans’

Peter Smith - ‘Plastic soep’
Hoe kunnen we met een klein beetje moeite de wereld
mooier maken?
Datum: dinsdag 25 april

Samen met Marleen Ritzema gaan we een bijzondere dans
doen: Sacred Dance. Deze kringdans is bijzonder toegankelijk, doch verdiepend. Aanmelden gewenst, niet verplicht:
zininn@dgaalsmeer.nl.
Data: maandag 6, 20, 27 maart
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 2,- inclusief koffie/thee
Voor lezingen, films en cursussen van 2017 is voor € 25,- een
passe-partout verkrijgbaar

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design

Films met inhoud.
Titels op aanvraag via filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: dinsdag 7 februari, 7 maart, 4 april,
2 mei (speciale vredesdocumentaire)
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

