Zondagsschool

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

Zinvol Ouder Worden (ZOW)

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met Bijbelse
verhalen.
Data: 23 september, 7 oktober, 28 oktober (herfstfeest
van 14.30-15.30 uur), 2 en 9 december, 6 januari
Tijd: 10.00-11.00 uur

Thema: ‘Voltooid leven of leven voltooien?’
Datum: woensdag 12 september

Familiekerstfeest bij de boom
Datum: zondag 16 december
Tijd: 16.00 uur

Inhoudelijke verdieping voor 65+

Thema: ‘Engelen’
Datum: woensdag 12 december
Tijd: 10.00-12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Theehuisclub (18+)
Een groep enthousiaste jonge mensen komt ongeveer acht
keer per jaar bijeen voor inspirerende en geestverruimende
(open-minded) bijeenkomsten, meestal in het Theehuis op
de Uiterweg. Informatie via kr-theehuisclub@dgaalsmeer.nl

Kerkdiensten

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
Bijzondere diensten
zo 16 sept: Oecumenische vredesdienst m.m.v.
gelegenheidskoor, Open Hof Kerk
zo 23 sept: Startzondag, thema ‘Geef mij nu je angst’
zo 7 okt: Themadienst ‘Bidden, waar begin je aan?’ door de
denktank van ZOW
zo 14 okt: Themadienst door de Theehuisclub
zo 11 nov: Oecumenische viering, Karmelkerk, 9.30 uur
zo 25 nov: Herdenken van overledenen
zo 2 dec: Avondmaal en eerste advent
di 25 dec: Kerstviering m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor
Aalsmeer
zo 27 jan: Oecumenische viering, Week van Gebed,
Open Hof Kerk

Vredesweek ‘Generaties voor Vrede’

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer
zo 16 sept:

Oecumenische vredesdienst m.m.v.
gelegenheidskoor, Open Hof Kerk, 10.00 uur

zo 16 sept:

Walk of Peace, korte wandeling door
Aalsmeer, vanuit Open Hof Kerk, 11.30 uur

di 18 sept:

Film ‘Antonia’ in het Parochiehuis, 20.00 uur

wo 19 sept: Jongerenactiviteit, de Bindingzaal in
de Doopsgezinde Kerk, 20.00 uur
do 20 sept:

Festival van de Vrede, Open Hof Kerk,
20.00 uur

za 22 sept:

Burendag met Kliederkerk, Open Hof Kerk,
12.00-14.00 uur

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

Duurzaamheid
Lezing ‘Onbespoten soep en meer ...’
Hoe houden lokale ondernemers zich bezig met het kweken
van onbespoten groentes en koken van vegetarische
soepen? Ter afsluiting een proeverij van groentes en soepen
en verkoop van vegetarische kookboeken.
Datum: woensdag 12 september, 20.00 uur
Toegang: € 5,Aanmelden: cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl
Lezing door Marjan Minnesma van Urgenda
Marjan Minnesma vertelt over klimaatverandering,
een gasloze en benzine- en dieselvrije samenleving, de
rechtszaak die Urgenda heeft aangespannen en over
de kansen voor een duurzaam en toekomstbestendig
Nederland. De ‘werkgroep gasloos Aalsmeer in 2030’
vertelt in dit kader wat de plannen zijn voor Aalsmeer.
Datum: dinsdag 30 oktober, 20.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage

Middag voor ouderen
Middag voor ouderen met broodmaaltijd
Datum: donderdag 11 oktober
Tijd: 15.00-19.00 uur
Aanmelden en informatie: cie-bezoek@dgaalsmeer.nl

Gebedsmoment advent
Korte meditatie met een lied, stilte, een tekst, een gebed en
het ontsteken van kaarsen. Een rustmoment en inspiratie in
de tijd die naar Kerstmis loopt.
Data: dinsdag 4, 11, 18 december
Tijd: 12.00-12.30 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.

BAZAR
17 NOVEMBER • 10.30-17.00 UUR
50% van de opbrengst gaat naar goede doelen

Cursus ‘Sacrale Dans’
Deze kringdans is bijzonder toegankelijk, doch verdiepend.
Data: maandag 1 oktober, 5 november, 17 december,
7 januari
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 2,- inclusief koffie/thee

Najaar 2018

ZIN-INN

Film-Inn
Films met inhoud. Informatie via filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: dinsdag 2 oktober, 6 november, 18 december *
Tijd: 20.00 uur, *(16.00 uur)
Toegang: € 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.

Maaltijdgroep
Een eenvoudige maaltijd, door en voor elkaar gemaakt.
Data: woensdag 3 oktober, 7 november, 5 december,
2 januari
Tijd: 18.00-19.15 uur
Toegang: € 2,Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl

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

Theatervoorstelling
Lezing Rosita Steenbeek

‘Wie is mijn naaste?’

Samenwerkingsprogramma met de Open Hof Kerk
‘De dubbele poort staat open. Schoenen, gympen, sandalen
hangen aan touwtjes boven mijn hoofd, voor een wand van
oranje reddingsvesten. Ik loop rond en kijk naar schalen,
pannen, kannetjes, bekers, van metaal en plastic, verpakkingen van voedsel, drank. Zeep, crème, kammen, borstels,
een scheermesje. Alles is uitgestald op planken gemaakt
van het hout van de boten.’ Schrijfster Rosita Steenbeek
vertelt haar verhalen over de vluchtelingenopvang.

Rosita Steenbeek

Datum: vrijdag 2 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Doopsgezinde Gemeente

Kliederkerk
Kom langs en ontdek
hoeveel je kan leren van
kliederen! Kliederen is
namelijk goed voor jong én
oud! Inloop en workshops
rondom een thema voor alle
leeftijden: samen ontdekken, samen vieren en samen
beleven.
Data: zaterdag 22 september (burendag), zondag
28 oktober (herfstfeest),
zaterdag 17 november (bazar), zondag 16 december
(familiekerstfeest)
Tijd: wisselende tijden, zie
de website voor meer informatie

Lezingen

Janneke Leber - ‘Avond van de Ziel’
We hebben geen ziel, we zíjn een ziel. In een aards jasje,
maar toch: een ziel. Tijdens de Avond van de Ziel gaat het
over wie we ook alweer waren in essentie.
Datum: woensdag 10 oktober, 20.00 uur
Toegang: € 5,Mark van Leeuwen - ‘Hart4OnderwijsNepal’
Mark vertelt over zijn reis naar Nepal en het werk van de
stichting Hart4OnderwijsNepal.
Datum: woensdag 9 januari, 20.00 uur
Collecte voor Hart4OnderwijsNepal

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.
Data: zondag 14 oktober, 25 november, 13 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

Vredesambassade - ‘Festival van de Vrede’
Hoe vormen onze verhalen en de verhalen van onze
families de vrede?
Datum: donderdag 20 september, 20.00 uur
Toegang: € 5,Locatie: Open Hof Kerk

