Herfstontmoeting

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
zo 15 sept: Startzondag, thema ‘Van waar komt mijn hulp?’
zo 22 sept: Oecumenische vredesdienst,
Karmelkerk, 9.30 uur
zo 29 sept: Themadienst door de Theehuisclub
zo 10 nov: Intrededienst van ds. Paul F. Thimm, 14.30 uur
zo 17 nov: Oecumenische viering, Doopsgezinde Gemeente
zo 24 nov: Herdenken van overledenen
zo 1 dec: Avondmaal en eerste advent
wo 25 dec: Kerstviering m.m.v. Het Bindingkoor
zo 19 jan: Oecumenische viering m.m.v. het Doopsgezind
Kerkkoor (Sint Joris Mis van Herman Finkers),
Karmelkerk, 9.30 uur

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

Middag voor ouderen met broodmaaltijd
Datum: donderdag 10 oktober
Tijd: 15.00-19.00 uur

Zinvol Ouder Worden (ZOW)
Inhoudelijke verdieping voor 65+
Thema: ‘Wat bindt jong en oud?’
Datum: woensdag 25 september
Thema: ‘Rituelen’
Datum: woensdag 4 december
Tijd: 10.00-12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop)
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Winterontmoeting
Dag voor ouderen met warme maaltijd
Datum: donderdag 30 januari
Tijd: 10.30-15.30 uur
Informatie via cie-bezoek@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.

Vredesweek
‘Vrede verbindt over grenzen’

Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer
zo 22 sept: Oecumenische vredesdienst,
Karmelkerk, 9.30 uur
di 24 sept: College Tour ‘De vrede dienen’, Gewetensverhalen,
met sprekers en presentatie film en boek,
gespreksleider Gabe Hoekema,
Doopsgezinde Kerk, 20.00 uur
wo 25 sept: Jongerenactiviteit, open avond Theehuisclub,
Doopsgezinde Kerk, 20.00 uur
do 26 sept: Film ‘As it is in heaven’,
Parochiehuis, 20.00 uur
vr 27 sept: Potluckmaaltijd, inschrijven via de lijst,
Open Hof Kerk, 18.00 uur
za 28 sept: Burendag, pannenkoekenlunch en KliederZin,
Open Hof Kerk, 12.00-14.00 uur
zo 29 sept: ‘Walk of Peace’,
start bij Parochiehuis, 15.00 uur

Fairtrademaaltijd
Fairtrademaaltijd, bereid door de commissie fairtrade
Datum: donderdag 24 oktober
Tijd: 18.00 uur
Bijdrage: € 7,50

Gebedsmoment advent
Korte meditatie met een lied, stilte, een tekst, een gebed
en het ontsteken van kaarsen. Een moment van rust en
inspiratie in de tijd die naar Kerstmis loopt.
Data: dinsdag 3, 10 en 17 december
Tijd: 12.00-12.30 uur

Zondagsschool
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met Bijbelse
verhalen.
Data: zondag 15 september, 13 oktober (Oogstfeest van
15.30-16.30 uur), 3 november, 1 en 8 december
Tijd: 10.00-11.00 uur
Informatie: jeugdwerk@dgaalsmeer.nl
Familiekerstfeest bij de boom
Na de KliederZin is er een sfeervolle en gezellige viering
voor jong en oud. Vier het kerstfeest mee!
Datum: zondag 15 december
Tijd: 15.30 uur

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

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

Najaar 2019

ZIN-INN

Maaltijdgroep

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.

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

Kees van der Zwaard

Foto: Rob van Herwaarden

Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: voor elkaar koken en
met elkaar eten.
Data: woensdag 2 oktober, 6 november, 4 december,
8 januari, 5 februari
Tijd: 18.00-19.15 uur
Toegang: € 2,Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl

Film-Inn
Films met inhoud. Informatie via filminn@dgaalsmeer.nl.
Data: dinsdag 1 oktober, 5 november, 3 december
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

KliederZin
Theatervoorstelling

Kees van der Zwaard ‘De dag dat God 10 jaar werd’
In samenwerking met de Open Hof Kerk
Kees is 10 jaar, woont in Aalsmeer en komt uit een
protestants nest.
Hij zit op de School met den Bijbel.
Zijn hoofd zit vol verhalen.
En met bezorgdheid over de wereld.
Zoveel verhalen in dat kleine koppie.
Hoe overleeft het kind tussen droom en realiteit?

Karin Amatmoekrim

Abeltje Hoogenkamp

Datum: donderdag 17 oktober
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee
Locatie: Doopsgezinde Gemeente

Jong en oud vieren samen de seizoenen. KliederZin is
handen uit de mouwen, bouwen, proeven, ontdekken. We
beginnen met verschillende creatieve activiteiten, gevolgd
door een viering.
Oogstfeest
Stilstaan bij de natuur en de gewassen en wat we mogen
ontvangen.
Datum: zondag 13 oktober
Familiekerstfeest
De boom, de lampjes, muziek, maar vooral: het
kerstverhaal.
Datum: zondag 15 december
Tijd: 14.00-15.30 uur (inloop), 15.30-16.30 uur (viering)
Het KliederZin-team biedt activiteiten aan tijdens
Burendag (28 september) en de Bazar (16 november).

Lezingen

Gert Karssing - ‘Zwammen over slijmen en slijmen over
zwammen’
Slijmzwam? Onbekend maakt onbemind. Dat is na deze
avond anders!
Datum: dinsdag 26 november, 20.00 uur
Toegang: gratis, collecte voor Natuurmonumenten
Abeltje Hoogenkamp - ‘Uit de zendstand’
Voor de praters, regelaars en druktemakers: leer écht
luisteren.
Datum: dinsdag 28 januari, 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Cursus Jos Scheren - ‘Spinoza’
Een vierdelige cursus over de begrippen geloof, vrijheid en
tolerantie. In deze cursus duikt filosoof dr. Jos Scheren met
ons in wat deze woorden betekenen, toen én nu.
Aanmelden verplicht: zininn@dgaalsmeer.nl
Data: dinsdag 8, 15, 22 en 29 oktober
Tijd: 19.30 uur(!)
Toegang: € 5,- per avond inclusief koffie/thee

Cursus ‘Sacrale dans’
Data: maandag 9 september, 14 oktober, 11 november,
9 december, 13 januari
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 2,- inclusief koffie/thee

Inloop op zondagmiddag 65+
De Inloop is bedoeld voor alle senioren vanaf 65 jaar 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 20 oktober, 3 november, 12 januari,
9 februari
Tijd: 15.00-16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,Organisatie: Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design

Karin Amatmoekrim - ‘Verborgen geschiedenis’
Verzet, trots en gewelddadige onderdrukking kenmerken
de verhalen van onze verzwegen geschiedenis.
Datum: woensdag 30 oktober, 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

