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

Beleef150!
Open Dag n.a.v. 150 jaar eenheid Doopsgezind Aalsmeer

zondag 5 juni 9.30 - 18.00 uur
Feestelijke dienst met ontbijt vanaf 9.30 uur.
De hele dag Open Kerk met:
- muziek
- tentoonstellingen
- tijdlijn
- presentaties
- lekkers
- verrassingen

Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+
Thema: ‘Leven in een digitale wereld’
Datum: woensdag 6 april
Thema: ‘Veranderende Godsbeelden’
Datum: woensdag 1 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.

Vredes-Inn
Liturgisch vredesmoment met stiltekring en informatie over
vredesthema’s.
Data: donderdag 3 maart en 7 april
Tijd: 19.00 - 19.45 uur
Gebedskring op woensdagmorgen
Data: elke woensdagmorgen
Tijd: 10.15 - 10.45 uur

Voor de jeugd
Zondagsschool
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de
Bijbelse verhalen.
Data: 7 februari, 21 februari, 13 maart, 20 maart
(Palmpasen), 27 maart (Pasen), 3 april, 1 mei, 5 juni
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Jeugdwerk i.s.m. Zin-Inn Zondag

Bijbelkringen
Bijbelmiddagkring
Door ds. Ruth Hoogewoud
Thema: ‘Bijbelboek Ruth’
Data: maandag 8 februari, 22 februari, 7 maart, 21 maart
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Bijbelavondkring - gespreksgroep

Programma voor kinderen tot 12 jaar, uitdagend en met
inhoud en maaltijd. Parallel aan Zin-Inn Zondag (z.o.z.).
Data: zondag 21 februari, 17 april, 12 juni (afsluiting)
Tijd: 12.15 - 15.00 uur

Door ds. Liesbet Geijlvoet
Thema: ‘Goddeeltjes’
Data: 16 februari en 15 maart
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

12+-groep, 15+-groep, 18+-groep

Gemeenteavond ‘Belijdenis en Doop’

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

Data: dinsdag 12 april
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Kerkdiensten

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur
Bijzondere diensten
24 maart:
25 maart:
27 maart:
4 mei:
15 mei:
29 mei:
5 juni:
11 sept.:

Witte Donderdag, avondmaalsviering, 19.30 uur
Goede Vrijdagviering, 19.30 uur in Open Hof Kerk
Pasen
Oecumenische 4 mei-viering, 19.00 uur
Pinksteren
Eilanddienst, partnergemeenten op bezoek
Beleef150! Feestelijke ontbijtdienst, 9.30 uur
Startzondag

Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer
Open koorrepetitie in Stille Week.
Datum: woensdag 23 maart
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Informatie via kerkkoor@dgaalsmeer.nl

&
KLEDINGDSPEELGOE
BEURS
Datum: zaterdag 19 maart
Tijd: 10.30 - 15.00 uur
De opbrengst is bestemd voor het project Move Forward
om vluchtelingenkinderen in Nederland te ondersteunen
bij het verwerken van hun traumatische ervaringen.

Voorjaar 2016

Cursus

Creatief met chakra’s

ZIN-INN

Onder begeleiding van Adri Dierdorp gaan we op eigenzinnige wijze aan de slag met chakra’s. De eerste avond is
gericht op klanken, de tweede avond gaan we spekstenen
hangertjes maken.

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: donderdag 7 april, 21 april
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Zin-Uit
We gaan erop uit! Zin is niet alleen binnen te vinden, maar
zeker ook in de buitenwereld!
Datum: zondag 26 juni
Tijd: 14.00 uur

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

Muziekvoorstelling

Preek van de Leek

in samenwerking met de Open Hof Kerk
Een bijzondere preek van Jan Terlouw in samenwerking
met het Orion Ensemble. Een van de krachten van het
ensemble is het op originele wijze verbanden leggen tussen
klassieke, jazz, Joodse, Spaanse en Argentijnse muziek.
Voor deze gelegenheid zullen zij Jan Terlouw, beroemd
schrijver, politicus en natuurkundige, met klanken ondersteunen. Jan Terlouw zal op zijn beurt een Preek van de
Leek verzorgen, een interessant, verdiepend en vooral
eigenzinnig verhaal.

Orion Ensemble

Jan Terlouw

Datum: maandag 23 mei
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 10,- inclusief koffie/thee
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

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 ‘Licht’. Parallel is er een
kinderprogramma.
Data: zondag 21 februari, 17 april, 12 juni (afsluiting)
Tijd: 12.15 - 15.00 uur
Organisatie: Graciëlla Anijs en Franka Riesmeijer
zininnzondag@dgaalsmeer.nl

Lezingen
Orgelconcert

Tony Chocolonely - ‘Lekker en Fairtrade!’
Fairtrade is heel belangrijk voor een betere wereld, maar
het is ook heel lekker voor jezelf.
Datum: maandag 18 april

Datum: vrijdag 19 februari
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 10,- inclusief koffie/thee

Jeroen van Merwijk - ‘Sermoen van Jeroen’
Ter gelegenheid van Beleef150! Zoals dat bij preken hoort,
slaat hij een serieuze toon aan maar brengt hij zijn toehoorders ook regelmatig aan het lachen.
Datum: dinsdag 17 mei
Tijd: 20.00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage € 5,- inclusief koffie/thee

Concert op Ibach-orgel door André Knevel uit Canada
m.m.v. Liselotte Rokyta op panfluit.

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

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: 14 februari, 13 maart, 10 april, 1 mei, 12 juni,
3 juli, 14 augustus, 11 september
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage € 2,- inclusief koffie/thee
Organisatie: Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design

Said El Haji – ‘Tolerantie, diversiteit en samenleving’
Schrijver en columnist Said El Haji komt spreken over zijn
kijk op het dagelijks leven, de wereld en het schrijversvak.
Datum: woensdag 30 maart

