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
10 sept:
17 sept:
22 okt:
12 nov:
26 nov:
03 dec:
25 dec:
21 jan:

Startzondag, thema ‘Zo goed als nieuw’ Kerkproeverij
Oecumenische vredesdienst m.m.v.
Het Bindingkoor
Groene viering
Oecumenische viering, Open Hof Kerk
Herdenken van overledenen
Avondmaal en eerste advent
Kerstviering m.m.v. Het Bindingkoor
Oecumenische viering

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

Voor de jeugd
Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+

Thema: ‘Vredesgemeente in een woelige wereld’
Datum: woensdag 27 september
Thema: ‘Kerst, wat doen we ermee?’
Datum: woensdag 29 november
Thema: ‘Geven en ontvangen’
Datum: woensdag 24 januari
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Zondagsschool
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met Bijbelse
verhalen.
Data: 10 september, 1 oktober, 5 november, 26 november,
10 december, 25 december, 7 januari
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Familiekerstfeest bij de boom
Datum: zondag 17 december
Tijd: 16.00 uur

15+-groep en Theehuisclub (18+)
Wil je je aansluiten bij een van onze leeftijdsgroepen?
Meer informatie via jeugdwerk@dgaalsmeer.nl

Vredesweek
‘De kracht van verbeelding‘

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer
zo 17 sept: oecumenische vredesdienst in de
Doopsgezinde Gemeente, 10.00 uur
ma 18 sept: film ‘Deux jours, une nuit’ in het Parochiehuis,
20.00 uur
wo 20 sept: vredeslezing ‘Geloven in mediation’ door
Ben Schoenmaker in de Doopsgezinde
Gemeente, 20.00 uur
do 21 sept: vredesmaaltijd in de Doopsgezinde Gemeente,
18.00 uur
vr 22 sept: jongerenactiviteit in de Open Hof Kerk,
20.00 uur
za 23 sept: wandeling ‘Struikelstenen’ in Amsterdam,
15.00 uur

Kliederkerk
Inloop en workshops voor alle leeftijden: samen ontdekken,
samen vieren en samen beleven.
Data: zaterdag 23 september (tijdens Vredesweek bij
Open Hof Kerk), 18 november (tijdens bazar), 20 januari

Fairtrade High Tea
Onder het genot van (h)eerlijke koffie of thee met fairtradehapjes informatie over eerlijke handel.
Datum: vrijdag 20 oktober
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Toegang: uw gift

Bijbelkringen
Bijbelmiddagkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Psalmen en poëzie in de Bijbel’
Data: maandag 2 oktober, 6 november, 4 december
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijbelavondkring

BAZAR
18 NOVEMBER

Bazar
50% van de opbrengst gaat naar goede doelen.
Datum: zaterdag 18 november
Tijd: 10.30 - 17.00 uur

Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema’s: ‘Onze Vader’ en ‘Kinderen aan het avondmaal?’
Data: dinsdag 17 oktober, maandag 13 november
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

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.

Reünie 75 jaar kampen
Doopsgezinde Gemeente - de Binding
ZATERDAG 11 NOVEMBER • 9.30 - 00.30 UUR
Informatie: www.debinding.nl

Najaar 2017

ZIN-INN

Cursus ‘Schrijven’
Met Constantijn Hoffscholte gaan we creatief schrijven.
Schrijven is scheppen, reflecteren en vooruitkijken.
Data: vrijdag 6, 13, 27 oktober
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 5,- inclusief koffie/thee

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.

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

Foto: Jacob Jan Kuipers

De sacrale dans gaat door. Iedere eerste maandag van de
maand, van september t/m januari.
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 2,- inclusief koffie/thee

Lezingen
Ben Schoenmaker - ‘Geloven in mediation’
Een lezing tijdens de Vredesweek over samen door kunnen
gaan in gesprek, zelfs als je het niet eens bent.
Datum: woensdag 20 september, 20.00 uur
Vrije toegang
Jolande Amorison, Leo Bakker en Wouter Bakker - ‘Afrika’
Over werken aan betere toekomstontwikkelingen gezien
vanuit een persoonlijk verhaal.
Datum: dinsdag 31 oktober, 20.00 uur
Vrije toegang met na afloop collecte voor MalaWeCare
Michiel Hobbelt - ‘Duurzaam geluk’
Kunt u bescheidener en duurzamer leven én gelukkig zijn?
Welke kenmerken van ons gedrag zorgen zowel voor een
duurzame als een gelukkige levensstijl?
Datum: woensdag 24 januari, 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Theatervoorstelling

‘Naar buiten!’

in samenwerking met de Open Hof Kerk
In deze voorstelling worden liedjes gezongen en gespeeld
over de uitdagingen van de moderne mens. Van middeleeuwse melodieën via jazz naar kleinkunstliedjes - de
breedte van het muzikale spectrum wordt gebruikt om
vrolijke en lastige onderwerpen te bezingen.
Datum: vrijdag 24 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Doopsgezinde Kerk

Arjette Kuipers met de voorstelling ‘Naar buiten!’

Maaltijdgroep
Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: voor elkaar koken en
met elkaar eten.
Data: 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari
Tijd: 18.00 - 19.15 uur
Toegang: € 2,Aanmelden via franka@dgaalsmeer.nl

Film-Inn

‘As I left my father’s house’

Films met inhoud.
Titels op aanvraag via filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: dinsdag 12 september, 3 oktober, 7 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

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: zondag 8 oktober, 26 november, 14 januari
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,Organisatie: Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design

Inloop op zondagmiddag 65+

