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

Voor de jeugd
Zondagsschool
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met Bijbelse
verhalen.
Data: 4 maart, 1 april (Pasen), 6 mei, 3 juni
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

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

Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+
Thema: ‘Gebed, zonder end?’
Datum: woensdag 11 april
Thema: ‘Evolutie’
Datum: woensdag 27 juni
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Kerkdiensten

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

Gebedsmoment veertigdagentijd

Bijzondere diensten
zo 18 feb: Belijdenisdienst
zo 25 mrt : Palmpasen m.m.v. Aalsmeers Saxofoon Kwartet
do 29 mrt: Witte Donderdag, avondmaalsviering, 19.30 uur
vr 30 mrt: Goede Vrijdagviering in Karmelkerk, 19.30 uur
zo 1 apr: Pasen m.m.v. Het Bindingkoor
vr 4 mei: Oecumenische 4 meiviering, 19.00 uur
zo 20 mei: Pinksteren m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
zo 27 mei: Eilanddienst en bezoek van partnergemeenten
zo 8 jul:
Dienst met Ringgemeenten,
aansluitend lunch en voorstelling ‘Esther’
zo 16 sep: Oecumenische vredesviering, Open Hof Kerk
zo 23 sep: Startzondag

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

Duurzame activiteit ‘Schoner Zomer‘
De commissie duurzaamheid organiseert een vaartocht
naar de Blootshoofdakker met lunch en presentatie door
Cees Tas over vormen van natuur- en eilandbeheer. Bij
terugkomst volgt uitleg door Garby Aalsmeer over de
aanpak van zwerfafval. We sluiten af met een drankje
terwijl Tjeerd Blacquière, imker, vertelt over het afvalbeleid
van bijenvolken.
Datum: zaterdag 9 juni
Tijdstip: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: verzamelen bij aanlegsteiger Praamplein
Toegang: vrijwillige bijdrage voor MalaWeCare
Aanmelden: cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

Korte meditatie met een lied, stilte, een tekst, een gebed en
het ontsteken van kaarsen. Een rustmoment en inspiratie in
de tijd die naar Pasen loopt.
Data: dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart
Tijd: 11.30 - 12.00 uur

Voorstelling

‘Esther, een Perzisch sprookje’
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over
macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel
en moed. Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant
Henk van Glabbeek presenteren een actuele en muzikale
versie van een oud oosters verhaal.
Datum: zondag 8 juli
Tijd: Aansluitend aan kerkdienst en lunch met Ringgemeenten

Bijbelkringen
Bijbelmiddagkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Psalmen en poëzie in de Bijbel’
Data: maandag 12 februari en 12 maart
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijbelavondkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Maar
eens zei ik ‘ja’, tegen iemand - of iets’ - Dag Hammerskjöld
Data: dinsdag 20 februari en 20 maart
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.

KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
ZATERDAG 7 APRIL • 10.30 - 15.00 UUR
De opbrengst is bestemd voor ‘The Pearls of Africa’,
een stichting die vanuit christelijk oogpunt bijdraagt
aan projecten in de meest arme dorpjes rondom
de stad Jinja, Uganda.
Informatie: www.thepearlsofafrica.nl

Voorjaar 2018

ZIN-INN

‘Avond van de levensbeschouwing’

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.

in samenwerking met de Open Hof Kerk

Deze avond nemen we de tijd voor levensbeschouwing in
de hedendaagse wereld. De avond is gevuld met een lezing
en workshops over religie, spiritualiteit en filosofie.
Datum: woensdag 7 maart
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Open Hof Kerk, Ophelialaan 247

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

Lizanne Eveleens - ‘Vluchtelingen op Lesbos’
Lizanne verbleef enkele maanden op Lesbos, waar zij met
de organisatie Movement on the Ground hielp met de
opvang van vluchtelingen.
Datum: maandag 19 februari, 20.00 uur
Vrije toegang, na afloop collecte voor Movement on the
Ground
Petra Roelofsen - ‘Narcisme’
Petra Roelofsen is therapeut in de psychodynamica en
specialiseert zich in narcisme. Ze zal deze avond spreken
over de invloed die narcisten hebben op hun omgeving.
Datum: woensdag 18 april, 20.00 uur
Toegang: € 5,Ellen Piet - ‘De dood leeft’
Over haar werk rondom uitvaarten en hoe we er vroeger
mee omgingen én hoe dat nu is.
Datum: dinsdag 29 mei, 20.00 uur
Vrije toegang

Cursus ‘Sacrale Dans’
De sacrale dans gaat een keer per maand door op maandag.
Data: maandag 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 18 juni
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 2,- inclusief koffie/thee

Cursus ‘Geschiedenis van Iona’
Met ds. Gerke van Hiele spreken we over de traditie van
het Schotse eiland Iona, een gemeenschap die streeft naar
gerechtigheid, vrede en de integriteit van de schepping.
Wat kunnen wij leren van deze spiritualiteit?
Data: dinsdag 17 en 24 april
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 5,- inclusief koffie/thee

Kliederkerk
Inloop en workshops voor alle leeftijden: samen ontdekken,
samen vieren en samen beleven.
Data: zondag 25 maart, zondag 27 mei, zaterdag 14 juli
Tijd: 13.00 - 16.00 uur

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 11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 10 juni,
15 juli, 12 augustus, 9 september
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,Organisatie: Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

Maaltijdgroep
Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: voor elkaar koken
en met elkaar eten.
Data: woensdag 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni,
4 juli, 1 augustus, 5 september
Tijd: 18.00 - 19.15 uur
Toegang: € 2,Aanmelden via franka@dgaalsmeer.nl

Film-Inn
Films met inhoud.
Titels op aanvraag via filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: dinsdag 6 maart, 10 april, 1 mei, 5 juni
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
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