
Vredesweek  
‘Generatie Vrede’ 
Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer 
 
zo 18 sept:  Oecumenische vredesdienst,  
 Karmelkerk, 9.30 uur - aansluitend Walk of Peace 
ma 19 sept:  Filmavond,  
 Parochiehuis, 20.00 uur 
di 20 sept:  Lezing ‘Lawyers for Lawyers’,  
 Doopsgezinde Kerk, 20.00 uur 
wo 21 sept:  Soepsteen maaltijd,  
 Open Hof Kerk, 18.00 uur (aanmelden verplicht)  
do 22 sept: Jongerenactiviteit,  
 Open Hof Kerk, 20.00 uur 
vr 23 sept:  Theater ‘Titus Brandsma’ 
 Karmelkerk, 20.00 uur 
za 24 sept:  Theater ‘Titus Brandsma’ 
 Karmelkerk, 20.00 uur

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) 
Inhoudelijke verdieping voor 65+

Thema: ‘Ontwikkelingswerk, hoezo?’  
Door: Leo Bakker en Jolande Amorison
Datum: woensdag 5 oktober

Thema: ‘Verwachting en Verwondering’  
Door: ds. Paul F. Thimm
Datum: woensdag 7 december

Tijd: 10.00-12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop) 
Aanmelden en informatie via zow@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 29 november, 6, 13 en 20 december 
Tijd: 12.00-12.30 uur

Bijbelkringen  
In de middag- en de avondbijbelkring bespreken we het 
Bijbelboek Handelingen

Avondkring, tijd: 20.00-21.45 uur: 
di 27 september, 11 oktober, 8, 22 november, 10, 24 januari

Middagkring, tijd: 14.00-15.45 uur:  
wo 5, 19 oktober, 30 november, 7 december, 11 en 25 
januari

Herfstontmoeting
Ontmoeting voor ouderen 
Datum: woensdag 26 oktober 
Tijd: 11.00-15.00 uur

Winterontmoeting
Ontmoeting voor ouderen 
Datum: donderdag 2 februari 2023 
Tijd: Later bekend

Kerst 
Kerstconcert van het Bindingkoor 
Kom lekker in de stemming voor de kerst en geniet van 
bekende en nieuwe nummers 
Datum: zondag 11 december 
Tijd: 16.00 uur 
Entree: € 10,- / kinderen tot 18 jaar: € 5,-

Familiekerstfeest bij de boom 
KliederZin gevolgd door een sfeervolle en gezellige viering 
voor jong en oud. Vier het kerstfeest mee! 
Datum: zondag 18 december 
Tijd: 14.00-15.30 uur inloop, vanaf 15.30 uur viering

Binding kerstspel 
Een eigen geschreven en opgevoerde productie door 
jongeren van de Binding. Reserveren noodzakelijk  
Datum: zaterdag 24 december 
Tijd: 16.30 uur en 20.30 uur  
Kaarten: gratis, collecte voor goede doel

Kerkdiensten 
Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur 

Bijzondere diensten 
zo 11 sept:  Startzondag, thema ‘Een wereld van verschil’
zo 18 sept:  Oecumenische Vredesdienst, Karmelkerk,  
 9.30 uur
zo 13 nov:  Oecumenische viering, Doopsgezinde  
 Gemeente
zo 20 nov:  Herdenken van de overledenen 
zo 27 nov:  Avondmaalsviering (eerste advent)
zo 25 dec:  Kerstviering
zo 1 jan:  Geen dienst, ontmoeting in het nieuwe jaar

Zondagsschool, 11 september, 2 oktober, 6 november, 27 
november (eerste advent), 8 januari. 10.00 uur

Oogstfeest, KliederZin en verhaal: zondag 16 oktober 
14.00-15.30 uur inloop, vanaf 15.30 uur verhaal van 
Nelleke

BAZAR
19 NOVEMBER • 10.30-17.00 UUR

50% van de opbrengst gaat naar goede doelen

Kringen en koren 
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft verschillende 
zusterkringen en gemengde kringen; groepen voor 
ontmoeting en verdieping, elk met een eigen karakter. Wilt 
u een keer bij een kring op bezoek? Veel kringen vinden het 
leuk om kennis met u te maken. Kijk op www.dgaalsmeer.nl 
voor meer informatie.

De Handwerkclub komt elke dinsdag om 14.30 uur samen 
De Quiltgroep komt elke  donderdag om 10.00 uur samen 
Het Kerkkoor repeteert op woensdag vanaf 20.00 uur 
Het Bindingkoor repeteert op donderdag vanaf 19.45 uur



ZIN-INN
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt open ruimte voor 
ontmoeting en gesprek. Het Zin-Inn programma is samen- 
bindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof,  
zingeving en maatschappij. De Zin-Inn groeit vanuit een 
doopsgezinde visie op mens en wereld.

Diner Pensant
Diner Pensant over ‘Verbondenheid onder druk’
Schuif aan bij een avond met boeiende lezingen, goede 
gesprekken, muzikale optredens en natuurlijk lekker eten. 
Dit alles rond het thema Verbondenheid, want wat is ver-
bonden zijn? Dit alles gebeurt onder leiding van professor 
Laurens ten Kate

We serveren een geheel vegetarisch driegangenmenu
Datum: vrijdag 11 november
Tijd: 18.00-21.00 uur
Toegang: € 10,-
Aanmelden verplicht: via franka@dgaalsmeer.nl

Cursus ‘Gnostiek’
Met drs. Katrijne Bezemer bespreken we de Nag Hamma-
digeschriften, waaronder het evangelie van Thomas, in hun 
historische context en hun relevantie voor nu
Data: woensdag 26 oktober, 9 en 23 november 
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Kosten: € 15,- voor de gehele cursus

Cursus ‘Sacrale dans’
Data: maandag 12 september, 10 oktober, 14 november, 
12 december en 9 januari
Tijd: 14.00 uur (m.u.v. 12/9 om 20.00 uur)
Kosten € 2,- per bijeenkomst

KliederZin
Jong en oud vieren samen de seizoenen. KliederZin is 
handen uit de mouwen, bouwen, proeven, ontdekken. We 
beginnen met doeactiviteiten, gevolgd door een viering

Oogstfeest
Stilstaan bij de natuur en de gewassen en wat we mogen 
ontvangen
Datum: zondag 16 oktober

Familiekerstfeest
De boom, de lampjes, muziek, maar vooral: het kerstver-
haal!
Datum: zondag 18 december
Tijd: 14.00-15.30 uur (inloop), 15.30-16.30 uur (viering)

Het KliederZin-team biedt activiteiten aan tijdens de Bazar 
(19 november)

Inloop op zondagmiddag 65+ 
De Inloop is bedoeld voor iedereen die de zondagmiddag zo 
lang vindt 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. Van harte welkom. 
Data: zondag 11 september, 9 oktober, 6 en 27 november 
en 8 januari
Tijd: 15.00-16.30 uur
Vrijwillige bijdrage: € 2,- 

Organisatie: Ellen van Houten
inloop@dgaalsmeer.nl

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

Najaar 2022

Een korte pelgrimage
Een wandeling met verdieping. Bij opgeven hoort u de 
startlocatie
Data: maandag 24 oktober en 9 januari
Tijd: 19.30-20.30 uur
Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl

Maaltijdgroep
Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: voor elkaar koken en 
met elkaar eten
Data: woensdag 7 september, 5 oktober, 2 november,  
7 december en 4 januari
Tijd: 18.00-19.15 uur
Toegang: € 2,-
Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl

Lezingen
Sophie de Graaf – ‘Lawyers for lawyers’
Advocaten staan wereldwijd onder druk. In veel landen 
worden advocaten bedreigd, vervolgd of op andere manie-
ren tegengewerkt
Datum: dinsdag 20 september, 20.00 uur
Toegang: donatie 

Peter van Dam – ‘Wereldverbeteraars’
Dit verhaal gaat over gewone burgers die de wereld willen 
veranderen, door te kiezen voor fairtrade producten
Datum: maandag 3 oktober, 20.00 uur
Toegang: €5,- met koffie en thee 

Bregje Jonkhart – ‘Relaties’
Liefdesrelaties, vriendschappen, familie, we zijn relationele 
mensen. Hoe blijven deze relaties gezond? 
Datum: donderdag 12 januari, 20.00 uur
Toegang: €5,- met koffie en thee

Theatervoorstelling
‘Ontmoeting met Gevolgen’ 
Menno Simons vrouw, Geertruydt Jansdochter Hoyer, gaat 
in gesprek met haar achter- achter- achterkleindochter, 
Geerte de Vries. Een toneelstuk over twee vrouwen in hun 
eigen tijd, de keuzes die zij maken en hun overeenkomsten. 

Datum: zondag 23 oktober 
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee 

Sophie de GraafSophie de Graaf Peter van DamPeter van Dam Bregje JonkhartBregje Jonkhart
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