Zinvol Ouder Worden (ZOW)

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.

Inhoudelijke verdieping voor 65+

Datum: dinsdag 22 september
‘Gaan met God’, n.a.v. het Doopsgezind Wereldcongres
Datum: dinsdag 24 november
‘De ziel’
Tijd: 10.00 - 12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Jubileumviering van 55 jaar
bezoekwerk

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

Datum: donderdag 15 oktober
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Informatie via cie-bezoek@dgaalsmeer.nl

Kerkdiensten

Fairtrade-maaltijd

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
In de kerkdiensten geven we uitdrukking aan ons geloof.
Door uitleg van Bijbeltekst, door te zingen en te bidden
voelen we Gods nabijheid in de actualiteit van onze
dagelijkse belevingswereld. Met oog voor de eigenheid van
ieder mens in geloven en leven.

Bijzondere diensten
6 september:
8 november:
15 november:
22 november:
29 november:
25 december:

Datum: vrijdag 23 oktober
Tijd: 18.00 uur
Toegang: u betaalt wat u het waard vindt

Bazar
Datum: zaterdag 14 november
Tijd: 10.30 - 17.00 uur
50% van de opbrengst gaat naar goede doelen

Vredes-Inn
Liturgisch vredesmoment met stiltekring.
Aansluitend koffie met praktische tips over o.a. eerlijke
handel, verdraagzaamheid, duurzaamheid en barmhartigheid.
Data: donderdag 1 oktober, 5 november, 3 december,
7 januari
Tijd: 19.00 - 19.45 uur

Vredesweek ‘Bruggenbouwers‘

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer
Zondag 20 september: oecumenische vredesdienst in de
Open Hof Kerk, 10.00 uur
Maandag 21 september: lezing ‘De kunst van het vreedzaam vechten’ door Nico Koning in de Doopsgezinde Kerk,
20.00 uur
Dinsdag 22 september: film ‘Invictus’ in het Parochiehuis,
20.00 uur

Startzondag, thema ‘Geroepen om te leven’
Mogelijkheid tot geboortedankzegging
Oecumenische viering
Herdenken van overledenen
Avondmaal en eerste advent
Kerstviering

Vrijdag 25 september: vredesmaaltijd in de Open Hof Kerk,
18.00 uur. Aanmelden via vredesmaaltijd@dgaalsmeer.nl
Toegang: u betaalt wat u het waard vindt
Zaterdag 26 september: samen dansen, vredesdans ‘brug
tussen generaties’ (tip: grootouder-kleinkind) op kerkplein
van de Doopsgezinde Kerk, o.l.v. juf Elly Spaargaren,
14.00 - 16.00 uur

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

Bijbelkringen
Jeugdwerk
Westhill
Eerste zondag van de maand om 10.00 uur, voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.
Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
Familiekerstfeest: zondag 13 december, 16.00 uur
Kerstmusical: zondag 13 december, 19.30 uur

Jeugdwerk i.c.m. Zin-Inn Zondag
Programma voor kinderen tot 12 jaar, uitdagend en met
inhoud en maaltijd. Parallel aan Zin-Inn Zondag (z.o.z.).
Data: zondag 20 september, 22 november
Tijd: 12.15 - 15.30 uur

12+-groep, 15+-groep, 18+-groep
Wil je je aansluiten bij een van onze leeftijdsgroepen?
Meer informatie via jeugdwerk@dgaalsmeer.nl

Bijbelmiddagkring
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Als Freyja zich laat zien’ - over geloofsbelijdenis
Data: maandag 28 sept., 12 okt., 2 en 23 nov., 14 dec.
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijbelavondkring - gespreksgroep
Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Goddeeltjes’
Data: dinsdag 29 sept., 27 okt. en 17 nov., vervolg in 2016
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.

Najaar 2015
Theatervoorstelling

ZIN-INN

Schweitzer

in samenwerking met de Open Hof Kerk
In het theaterstuk Schweitzer zoekt een luipaardman zijn
heil bij dokter Schweitzer in diens ziekenhuis aan de rivier
de Ogowe in Lambarene. Deze man, Bartholdi, zal Schweitzer het hele stuk lang als een schaduw begeleiden, ook als
de hulpzoekende man al lang in de loopgraven van Europa
gestorven is.

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.

Datum: zaterdag 10 oktober
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

Inloop op zondagmiddag 65+
Elke tweede zondagmiddag van de maand. 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: 13 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,- inclusief koffie/thee
Nico Koning

Herma Meulenkamp

inloop@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn Zondag
Zin-Inn Zondag is een open programma voor mensen in de
middengroep van 25 tot 50 jaar. Voor gezinnen, jongeren,
alleenstaanden, stellen, iedereen is welkom. De Zin-Inn
Zondag is een manier om elkaar op een ontspannen manier
te ontmoeten en samen te eten. We volgen dit seizoen het
thema ‘Groei!’. Parallel is er een jeugdprogramma.
Data: 20 september, 22 november
Tijd: 12.15 - 15.30 uur
Organisatie: Franka Riesmeijer
zininnzondag@dgaalsmeer.nl

Lezingen

Wim Jansen - ‘Waar ben je nu?’
Een persoonlijke zoektocht naar antwoord op vragen rond
verlies, over leven na de dood en rouwverwerking.
Datum: donderdag 29 oktober
Herma Meulenkamp - ‘Dromen’
Een lezing over de hulp die dromen zijn, omdat ze je delen
van jezelf laten zien, die je nog niet durfde, wilde of kon
zien. Hoe kun je je dromen uitleggen, zodat ze werkelijk
inspiratie worden?
Datum: dinsdag 17 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee

Film-Inn
Cursus ‘De weg van de mens’
Met ds. Christine Schlette zullen we spreken over het boek
van Martin Buber, ‘De weg van de mens’. Een kort boek met
vier hoofstukken, over chassidische mystiek. Diepgaand,
maar toegankelijk.
Data: maandag 19 oktober, 2 november, 16 november
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Toegang: € 10,- per avond, € 25,- voor drie avonden,
inclusief koffie/thee

Inleiding in reiki
Met Elise Moolhuijsen gaan we praten over reiki, onze
levensenergie en over de balans tussen lichaam, geest en
ziel.
Datum: dinsdag 26 januari
Tijd: 20.00-22.00 uur

Films met inhoud. Na de vertoning van de film is er ruimte voor discussie. Titels op aanvraag via
filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: dinsdag 1 september, 6 oktober, 3 november
Tijd: 20.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee

Open gespreksavond tussen jong
en oud
‘God verandert met de jaren’
Hoe zien we God? Wat doen we met geloof? En wat
kunnen we met de kerk? Over deze vragen willen we
nadenken, en vooral luisteren naar elkaars antwoorden.
Een gesprek tussen jong en oud.
Datum: dinsdag 20 oktober
Tijd: 20.00 uur

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design

Nico Koning - ‘De kunst van het vreedzaam vechten’
Over vreedzame manieren om hard te botsen. Hoe verschil
je op een vreedzame manier met elkaar van mening over
religie, leefwijze en politiek?
Datum: maandag 21 september

