2017-2018
ACTIVITEITENKALENDER PROTESTANTSE GEMEENTE AALSMEER ‘OPEN HOF KERK’
‘Kerkproeverij’ 2017-2018 wordt samengesteld door de Commissie Activiteiten rondom Geloof, Kerk en Samenleving. Ook zijn er enkele
projecten in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) ontwikkeld. Daarnaast zijn de activiteiten in de Vredesweek
van de Raad van Kerken, de seniorencontact(mid)dagen, de Nationale Burendag, Open Hof keuken en Open Huis opgenomen.

Nationale Burendag Kliederkerk oecumenische vredesweek

muzikaal

programma over levensvragen films Open Huis, Open

Hof keuken PASSIERONDE groepsbezoek
Catharijneconvent : tentoonstelling 500 jaar Luther themamaaltijd avond van de
levensbeschouwing groepsbezoek Elburg met rondleiding, concert, boottocht
en lunch ‘Wat lezen wij vandaag’ literatuur leesclub bijeenkomsten voor jongeren over
levensvragen

bijeenkomsten over geloofsopvoeding

Zevenmijlslaarzen de Bijbel door’

‘rouwarbeid’

modern christendom ‘Met

Seniorencontact(mid)dagen Kloosterweekend

najaar 2018 - Jeudclubs en groeigroepen (pag. 19)
De meeste activiteiten worden 1 à 2 weken te voren uitgebreid toegelicht in het kerkblad, op de site van de Open Hof kerk
(www.pgaalsmeer.nl), en als het gaat om voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten, ook in de Nieuwe Meerbode.
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De kerk is een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering en twijfel, en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms
ook gewoon een plek om te onthaasten. Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen.

2017-2018
SEPTEMBER 2017
Tijdstip

activiteit

locatie

Di 5, 12, 19 en 26
09:45 tot ca. 11:30

Open Huis

Do 7, 10:00

Groep: ‘Rouwarbeid’

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Deelnemers bepalen
verdere tijdstippen en
locaties.

Zo 10, 15:00-16:30

Inloop op zondagmiddag
65+

Zo 10

Vredesweek:
Deadline fotowedstrijd

Di 12, 19:30

Groep: ‘Met
Zevenmijlslaarzen de
Bijbel door’

Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

medewerking

opmerkingen

Gastheer: Ds.
Teus Prins en
gastvrouw: Ank
Roodenburg

Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden gezorgd: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
De groepsgrootte laat op dit moment geen nieuwe
deelnemers toe. Verdere bijeenkomsten oktober,
november, januari, februari en april. Een tweede
groep zal worden opgestart. Volg kerkblad en website.

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

Open Hok
Gastheer: Ds.
Zalencentrum ’t Baken, Teus Prins
Sportlaan 86

Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden spelletjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Maak een foto, selfie of tableau vivant over hoe jij de
kracht van verbeelding ziet: hoe blijven we geloven in
vrede. Opsturen naar: fotowedstrijd@dgaalsmeer.nl
Nieuwe
deelnemers
opgeven
via
e-mail:
tgprins@xws.nl
onder
opgave
e-mailadres.
Studiemateriaal wordt voor de bijeenkomsten in okt,
nov, jan., feb., en apr. toegestuurd. De data worden in
overleg met deelnemers afgesproken.
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De kerk is een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering en twijfel, en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms
ook gewoon een plek om te onthaasten. Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen.

2017-2018
SEPTEMBER (vervolg)
tijdstip
Vr 15, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

Zo 17, 10:00

activiteit
Open Hof keuken

Vredesweek Raad van
Kerken Aalsmeer:
Oecumenische
vredesdienst
Ma 18, 20:00 – ca . 21:40.
Vredesweek Raad van
Inloop met koffie/thee om Kerken Aalsmeer:
19:45, geen pauze.
Film ‘Deux Jours, une
Nuit’
Wo 20, 20:00 –ca. 22:00, Vredesweek Raad van
Inloop met koffie/thee om Kerken Aalsmeer: Lezing
19:45
over ‘Geloven in
Mediation’
Wo 20, 15:00-ca. 16:30
Literatuur leesclub
Inloop met koffie/thee om
14:45

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

medewerking

Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer,
Zijdstraat 55

Voorganger Ds.
Teus Prins en
Bindingkoor

Parochiehuis
Gerberastraat 6

Gastheer:
Otto Zandvliet

Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer,
Zijdstraat 55

Gastspreker:
Mediation: ‘Geloven in Mediation’ -door gesprek en
Ben Schoenmaker wederzijdse aandacht problemen oplossen.

Consistorie,
Gastvrouw: Ds.
Zalencentrum ’t Baken, Mirjam Vermeij
Sportlaan 86

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail: diaconie@pgaalsmeer.nl
De oecumenische dienst wordt voorbereid door de
liturgiecommissie van de Raad van Kerken Aalsmeer.

Drama. In film wordt op bijzondere
wijze een beroep gedaan op offerbereidheid. Bijdrage
i.v.m. rechten vertoning € 5,-- .

Boek: ‘Pareloester’ van Joke Verweerd (uitgeverij
Mozaiek-2008). Volgende leesclubs zijn woensdag 22
november 2017 en woensdag 14 februari 2018.
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
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2017-2018
SEPTEMBER (vervolg)
tijdstip
Wo 20, 19:00-20:00

activiteit
Levensvragen voor
jongeren

locatie
Open Hok,
Zalencentrum ’t Baken
Sportlaan 86

Do 21, 18:00 – ca. 20:30

Vredesweek Raad van
Kerken Aalsmeer:
Oecumenische
Vredesmaaltijd
Vredesweek Raad van
Kerken Aalsmeer:
Jongerenactiviteit
Nationale Burendag en
Kliederkerk

Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer,
Zijdstraat 55

Vr 22, 20:00 – ca. 22:00

Za 23, 14:00 – ca. 17:00

Za 23, 15:00 – ca. 17:30

Vredesweek Raad van
Kerken Aalsmeer:
Rondleiding Amsterdam:
Waar stonden de borden
in joodse wijk WOII?
Misschien een ontmoeting met struikelstenen.

medewerking
Gastvrouw: Ds.
Mirjam Vermeij

Bakenzaal,
Gastvrouw:
Zalencentrum ‘t Baken, Franka Riesmeijer
Sportlaan 86
Kerkplein, Kerkzaal en
Beukzaal , Open Hofkerk, Ophelialaan 247
Gezamenlijk met O.V ,
Prof. Wout Ultee
naar Amsterdam en na
Wandeling wordt
vanuit Raad van
afloop wat drinken en
Kerken begeleid
napraten in een bruin
door Ans
café.
Goezinne

opmerkingen
Bedoeld voor jongeren tussen 12-16 jaar. Volgende
bijeenkomsten over thema Best Friends Forever
(onder voorbehoud): woensdag 11 oktober, 8
november en 29 november. Kerkdienst 3 december
over het zelfde thema.
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
Deelnemers nemen voorgerecht of nagerecht mee. Of
helpen mee aan de opbouw en/of ruimen op na
afloop. Opgeven op lijst in kerk of via e-mail:
aadhofland@caiway.nl. Max. 20 personen per kerk.
Voor jongeren 12 t/m 30 jaar. Speurtocht per
leeftijdsgroep met opdrachten in omgeving kerk: Laat
je voelen wat het betekent vluchteling te zijn.
Activiteiten voor jong en oud en vooral elkaar
ontmoeten. Organisatie kliederkerk via Doopsgezinde
Gemeente.
Max. 20 deelnemers. Opgeven via e-mail:
aadhofland@caiway.nl. Wandeling duurt ca. 1:30 u.
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2017-2018
SEPTEMBER (vervolg)
tijdstip
Zo 24, 10:00 – ca. 13:30

activiteit
Kerkproeverij startzondag bijeenkomst –meditatiekoffiedrinken – maaltijd
en andere activiteiten

locatie
Kerkzaal en andere
zalen Ophelialaan 247
en Sportlaan 86

medewerking
Predikant Ds.
Teus Prins

opmerkingen
Kerkproeverij: Nodig iemand uit….het gaat om buren,
kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk
gaan en met wie je een relatie hebt en die je
vertrouwen. Houd de uitnodiging luchtig en
vrijblijvend. Nodig de mensen persoonlijk uit, niet via
een briefje in de bus. Vertel erbij dat er niets van ze
verwacht wordt en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.

Di 26, 19:30

Groep: ‘Modern
Christendom´

Consistorie
Gastheer: Ds.
Zalencentrum ’t Baken, Teus Prins
Sportlaan 86

Wo 27, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag:
Bingo

Bakenzaal van het
Zalencentrum ‘t Baken
Sportlaan 86

Nieuwe
deelnemers
opgeven
via
e-mail:
tgprins@xws.nl
onder
opgave
e-mailadres.
Studiemateriaal: aan te schaffen boek ‘Kieswijzer
Levensbeschouwing’ van André Droogers, uitgave
AUP.nl, ISBN 978 94 6298 425 7. Lezen blz. 21-61.
Verdere bijeenkomsten in okt, nov., jan., feb., en apr.
De data worden in samenspraak met deelnemers
gekozen.
Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542
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2017-2018
OKTOBER 2017
tijdstip

Di 3, 10, 17, 24 en 31,
09:45 tot ca. 11:30
Zo 8, 15:00-16:30

Wo 11, van 19:00-20:00

activiteit
Groep: ‘Rouwarbeid’

locatie

Groep: ‘Met Zevenmijlslaarzen de Bijbel door’
Groep: ‘Modern
Christendom’
Open Huis

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55
Levensvragen voor
jongeren

Open Hok,
Zalencentrum ’t Baken
Sportlaan 86

medewerking
Gastheer: Ds.
Teus Prins en
gastvrouw: Ank
Roodenburg
Gastheer: Ds.
Teus Prins
Gastheer: Ds.
Teus Prins

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten
Gastvrouw: Ds.
Mirjam Vermeij

Wo 18, 15:00, inloop met ‘Wat lezen wij vandaag?’ Consistorie,
Gastvrouw: Ds.
koffie/thee 14:45
Bijbelkring.
Zalencentrum ’t Baken, Mirjam Vermeij
Sportlaan 86

opmerkingen
Zie vermelding onder september.

Zie vermelding onder september
Zie vermelding onder september
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en worden spelletjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Bedoeld voor jongeren tussen 12-16 jaar- thema Best
Friends Forever (onder voorbehoud). Volgende
bijeenkomsten: 8 november en 29 november.
Kerkdienst 3 december gaat over het zelfde thema.
Opgeven via: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
Volgende bijeenkomsten: wo 24 januari wo 21 maart
2018. Opgeven via dsmvermeij@pgaalsmeer.nl of tel.
023 5393 393/ of mobiel 06 470 461 54.
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2017-2018
OKTOBER (vervolg)
tijdstip
Vr 20, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

activiteit
Open Hof keuken

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

medewerking

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, tel. 0641700923 of e-mail diaconie@pgaalsmeer.nl
Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542

Wo 25, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag: Bakenzaal
Presentatie over de Open Hofkerk ,
visserij op de Westeinder Sportlaan 86
door Theo Rekelhof

Gastspreker:
Theo Rekelhof

activiteit
Groep: ‘Rouwarbeid’

medewerking
Gastheer: Ds.
Teus Prins en
gastvrouw: Ank
Roodenburg
Gastheer: Ds.
Teus Prins

opmerkingen
Zie vermelding onder september.

Gastheer: Ds.
Teus Prins

Zie vermelding onder september.

NOVEMBER 2017
tijdstip

Groep: ‘Met
Zevenmijlslaarzen de
Bijbel door’
Groep: ‘Modern
Christendom’

locatie

Zie vermelding onder september.
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2017-2018
NOVEMBER (vervolg)
tijdstip
Di 7, 14, 21 en 28
09:45u tot ca. 11:30
Ma 6, 20:00-21:30

Wo 8, van 19:00-20:00

activiteit
Open Huis

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Geloofsopvoeding
Open Hok,
voor ouders/ opvoeders Zalencentrum ’t Baken
met jongeren van 12-16 Sportlaan 86
jaar
Levensvragen voor
Open Hok,
jongeren
Zalencentrum ’t Baken
Sportlaan 86

Vr 17, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

Open Hof keuken

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

Ma 20, 20:00-21:30

Geloofsopvoeding
voor ouders/ opvoeders
met jongeren van 12-16
jaar
Literatuur leesclub

Open Hok,
Zalencentrum ’t Baken
Sportlaan 86

Wo 22,15:00-ca. 16:30
Inloop met koffie/thee om
14:45

medewerking

Gastvrouw: Ds.
Mirjam Vermeij

Gastvrouw:
Ds.Mirjam
Vermeij

Gastvrouw: Ds.
Mirjam Vermeij

Consistorie,
Gastvrouw: Ds.
Zalencentrum ’t Baken, Mirjam Vermeij
Sportlaan 86

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Onderwerp: ‘Holy Goodness’ met vragen wat is heilig
voor jou, hoe geef je dat heilige vorm, wat wil je
daarvan delen aan anderen.
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
Bedoeld voor jongeren tussen 12-16 jaar. Volgende
bijeenkomst over thema Best Friends Forever (onder
voorbehoud. Volgende bijeenkomst: 29 november.
Kerkdienst 3 december gaat over hetzelfde thema.
Opgeven: dsmvermeij@pgaalsmer.nl.
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail: diaconie@pgaalsmeer.nl
Onderwerp: ‘Holy Goodness’ met vragen wat is heilig
voor jou, hoe geef je dat heilige vorm, wat wil je
daarvan delen aan anderen?
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
Volgende leesclub is op 14 februari 2018.
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
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2017-2018
NOVEMBER (vervolg)
tijdstip
Vr 24, 20:00-21:30
Inloop met koffie/thee om
19:30

activiteit
Theater voorstelling
‘Naar buiten!‘
voorstelling door Arjette
Kuipers c.s.

locatie
Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

medewerking
Programma in
samenwerking
met DGA en PGA

opmerkingen
Liedjes over de uitdagingen van de moderne mens:
van Middeleeuwse melodieën via jazz naar
kleinkunstliedjes – de breedte van het muzikale
spectrum wordt gebruikt om vrolijke en lastige
onderwerpen te bezingen. Toegang € 5,--.
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en worden spelletjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- Info: inloop@dgaalsmeer.nl

Zo 26, 15:00-16:30

Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

Wo 29, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag: Bakenzaal
Presentatie Maarse en Zalencentrum ‘t
Kroon, de Aalsmeerse Baken, Sportlaan 86
busonderneming.

Gastspreker: Panc Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
Eikelenboom
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542

activiteit
Open Huis

medewerking

DECEMBER 2017
tijdstip
Di 5, 12 en 19
09:45 tot ca. 11:30

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
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2017-2018
DECEMBER (vervolg)
tijdstip
activiteit
locatie
medewerking
Ma 18, 15:00-ca. 16:50, Kerstfilm: ‘A Street Cat Bakenzaal,
Gastvrouw:
inloop 14:45 met koffie of named Bob’ (2016)
Zalencentrum ’t Baken, Marianne v.d.
thee
Sportlaan 86
Schilden

Wo 20, tijden volgen in Ouderencontactmiddag:
uitnodiging
Kerstviering met
aansluitend
broodmaaltijd

Kerkzaal,
Gastspreker: Ds.
Zalencentrum ‘t Baken, Teus Prins
Sportlaan 86

opmerkingen
Na een moeilijke jeugd heeft straatmuzikant James
Bowen een leven als dakloze achter de rug en
probeert af te kicken van zijn heroïneverslaving. Als hij
in de hal van zijn flat een gewonde rode kater vindt,
verandert dat zijn leven. Bijdrage € 5.--.
Niet vrij toegankelijk, men ontvangt een uitnodiging.
Contactpersonen zijn: Dicky Jansma 0297-320575,
Trude de Vries 0297-322850, Lenie Millenaar 0297321004 en Erna Knoop 0297-326542

JANUARI 2018
tijdstip

Di 2, 9, 16, 23 en 30
09:45 tot ca. 11:30

activiteit
Groep: ‘Rouwarbeid’

Groep: ‘Met Zevenmijlslaarzen de Bijbel door’
Groep: ‘Modern
Christendom’
Open Huis

Locatie

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

medewerking
Gastheer: Ds.
Teus Prins en
gastvrouw Ank
Roodenburg
Gastheer: Ds.
Teus Prins
Gastheer: Ds.
Teus Prins

opmerkingen
Zie vermelding onder september.

Zie vermelding onder september.
Zie vermelding onder september.
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
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2017-2018
JANUARI (vervolg)
tijdstip
Zo 14, 15:00-16:30

activiteit
locatie
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

Vr 19,18:00-ca 20:00 u
Inloop vanaf 17:45u

Open Hof keuken

Za 20, 09:00- ca. 17:00

Bezoek aan dé
tentoonstelling over
Maarten Luther.
Museum Catharijneconvent Utrecht. Met
lunch in Catharijneconvent of elders.
Wo 24, 15:00, inloop met ‘Wat lezen wij
koffie/thee 14:45
vandaag?’ Bijbelkring.
Wo 31, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag:
Presentatie over de
Westeinderplassen

medewerking
Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Museum Catharijneconvent Utrecht

Consistorie
, Gastvrouw:
Zalencentrum ’t Baken, Ds. Mirjam
Sportlaan 86
Vermeij
Bakenzaal,
Gastspreker:
Zalencentrum ‘t Baken, Henk van
Sportlaan 86
Leeuwen

opmerkingen
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en worden spelletjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail diaconie@pgaalsmeer.nl
Busvervoer Aalsmeer-Utrecht vv. Opstappen bij Open
Hofkerk.
Opgeven via e-mail: aadhofland@caiway.nl of
jaap.liekevtol@caiway.nl
Graag museumjaarkaart meenemen.
Kosten en verdere details volgen nog.
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl of
tel. 023 5393 393/ of mobiel 06 470 461 54.
Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542
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2017-2018
FEBRUARI 2018
tijdstip

Di 6, 13, 20 en 27
09:45 tot ca. 11:30

activiteit
Groep: ‘Rouwarbeid’

Groep: ‘Met Zevenmijlslaarzen de Bijbel door’
Groep: ‘Modern
Christendom’
Open Huis

Locatie

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Fam. V.d. Schilden,
Vuurdoornstraat 9,

Vr 9, 18:30-21:30

Themamaaltijd:
‘Proeverij uit Jeruzalem‘

Zo 11, 15:00-16:30

Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

medewerking
Gastheer:Ds. Teus
Prins en
gastvrouw: Ank
Roodenburg
Gastheer: Ds.
Teus Prins
Gastheer: Ds.
Teus Prins

Gastvrouw:
Marianne van der
Schilden

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

opmerkingen
Zie vermelding onder september.

Zie vermelding onder september.
Zie vermelding onder september.
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Arabisch, Israëlisch, Armeens … We gaan een kijkje
nemen in de verschillende keukens van Jeruzalem en
vinden daar een veelheid aan geuren en smaken. Een
feest om al die verschillende specerijen en groenten
te verwerken tot een Proeverij! Opgeven tot 1
februari 2018 (beperkt aantal plaatsen). Er wordt een
kleine bijdrage gevraagd.
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,--. Info: inloop@dgaalsmeer.nl.
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2017-2018
FEBRUARI (vervolg)
tijdstip
activiteit
Wo 14, 15:00-ca. 16:30
Literatuur leesclub
Inloop met koffie/thee om
14:45

locatie
Consistorie,
Zalencentrum ’t Baken,
Sportlaan 86

medewerking
Gastvrouw: Ds.
Mirjam Vermeij

opmerkingen
Opgeven via e-mail:dsmvermeij@pgaalsmeer.nl.
Zie vermelding september.

Raad van Kerken
Aalsmeer

Volg het kerkblad, de website en de lokale pers voor
de locaties. Zie ook maart.

Wo 14, 21 en 28
19:15-19:45

Passieronde in de
Aalsmeerse kerken

Vr 16, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

Open Hof keuken

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

Wo 28, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag:
Presentatie PACA:
fysio/ergotherapie voor
ouderen

Paramedisch
Bakenzaal,
Zalencentrum ‘t Baken, Adviescentrum
Aalsmeer (PACA)
Sportlaan 86

Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail: diaconie@pgaalsmeer.nl
Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542

activiteit
Open Huis

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131

MAART 2018
tijdstip
Di 6, 13, 20 en 27
09:45 tot ca. 11:30

medewerking
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2017-2018
MAART (vervolg)
tijdstip
Wo 7, 14,21 en 28
19:15-19:45
Wo 7 20:00-ca.22:30

activiteit
Passieronde in de
Aalsmeerse kerken
Avond van de
levensbeschouwing
Lezing door bijzondere
spreker(s) gevolgd door
workshops

locatie

Kerkzaal en andere
zalen,
Zalencentrum ’t Baken
Sportlaan 86.

Zo 11, 15:00-16:30

Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

Vr 16, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

Open Hof keuken

Wo 21, 15:00, inloop met ‘Wat lezen wij
koffie/thee 14:45.
vandaag?’ Bijbelkring.
Wo 28, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag:
Paasviering

medewerking
Raad van Kerken
Aalsmeer
Programma in
samenwerking
met
Doopsgezinde
Gemeente

opmerkingen
Volg het kerkblad, de website en de lokale pers voor
de locaties. Zie ook febr.
Workshops w.o. filosofie en levensbeschouwing
Bijdrage en nadere details volgen nog.

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

Gastvrouw: Ds.
Mirjam Vermeij

Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail: diaconie@pgaalsmeer.nl
Opgeven via e-mail: dsmvermeij@pgaalsmeer.nl of
tel. 023 5393 393/ of mobiel 06 470 461 54.

Gastspreekster:
Ds. Mirjam
Vermeij

Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Consistorie,
Zalencentrum ’t Baken,
Sportlaan 86
Een van de zalen van
het Zalencentrum ‘t
Baken, Sportlaan 86
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2017-2018
APRIL 2018
tijdstip

Di 10, 17 en 24,
09:45 tot ca. 11:30
Zo 8, 15:00-16:30

activiteit
Groep: ’Rouwarbeid’

locatie

Groep: ‘Met Zevenmijlslaarzen de Bijbel door’
Groep: ‘Modern
Christendom’
Open Huis

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

medewerking
Gastheer: Ds.
Teus Prins en
gastvrouw Ank
Roodenburg
Gastheer: Ds.
Teus Prins
Gastheer: Ds.
Teus Prins

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

Vr 20, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

Open Hof keuken

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

Wo 25, 14:30-16:30

Ouderencontactmiddag:
Bloemschikken

Bakenzaal van het
Gastspreekster:
Zalencentrum ‘t Baken, Alma Piké
Sportlaan 86

opmerkingen
Zie vermelding onder september.

Zie vermelding onder september.
Zie vermelding onder september.
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail diaconie@pgaalsmeer.nl
Vrij toegankelijk. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma
0297-320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie
Millenaar 0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542
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2017-2018
APRIL (vervolg)
tijdstip
Ma 30, 19:30-ca 21:30
Inloop vanaf 19:15

activiteit
Film : ‘Walter Süsskind’
(2012) Verzetsfilm

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

medewerking
Gastvrouw:
Marianne v.d.
Schilden

opmerkingen
Walter Süsskind (1906-1945), was tijdens de Tweede
Wereldoorlog één van de belangrijkste medewerkers
van de Joodse Raad in Amsterdam. Dit in 1941 door
de Duitsers ingestelde bestuurslichaam was belast
met de uitvoering van de door de bezetter
afgekondigde anti-Joodse maatregelen. Bijdrage in
rechten vertoning film € 5,--.

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

medewerking

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail: diaconie@pgaalsmeer.nl

MEI 2018
tijdstip
Di 1, 8,15, en 29
van 09:45 tot ca. 11:30
Zo 6, 15:00-16:30

Vr 18, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

activiteit
Open Huis

Open Hof keuken

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten
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2017-2018
MEI (vervolg)
tijdstip
Wo 23

activiteit
Ouderencontact(mid)dag: Uitje

locatie

medewerking

opmerkingen
Vrij toegankelijk. Nadere gegevens volgen nog in het
kerkblad. Contactpersonen zijn: Dicky Jansma 0297320575, Trude de Vries 0297-322850, Lenie Millenaar
0297-321004 en Erna Knoop 0297-326542

medewerking

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- . Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk, met
elkaar eten en in gesprek gaan. Bijdrage € 4,50.
Opgeven: via Inschrijfformulier in de kerk, via tel. 0641700923 of e-mail diaconie@pgaalsmeer.nl

JUNI 2018
tijdstip
Di 5, 12, 19, en 26
09:45 tot ca. 11:30
Zo 10, 15:00-16:30

Vr 15, 18:00-ca 20:00
Inloop vanaf 17:45

activiteit
Open Huis

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55
Open Hof keuken

Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA: Ellen van
Houten
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2017-2018
JULI 2018
tijdstip
Di 3, 10, 17, en 24,
09:45 tot ca. 11:30
Zo 8, 15:00-16:30

activiteit
Open Huis

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55

medewerking

activiteit
Open Huis

medewerking

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA: Ellen van
Houten

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-Info: inloop@dgaalsmeer.nl

AUGUSTUS 2018
tijdstip
Di 7, 14, 21 en 28
van 09:45 tot ca. 11:30
Zo 12, 15:00-16:30

Za 18 09:00-17:30

locatie
Bakenzaal,
Zalencentrum
’t Baken, Sportlaan 86
Inloop op zondagmiddag Doopsgezinde
65+
Gemeente Aalsmeer
Zijdstraat 55
Dagtocht naar Elburg ,
koffie, concert,
rondleiding en lunch

Gastvrouw:
Ouderenpastor
DGA Ellen van
Houten

opmerkingen
Elkaar ontmoeten vanuit de wijk rond de kerk. Voor
vervoer kan worden geregeld: tel. 0297-327915,
328326 of 322131
Ontmoeting staat centraal. Start met kopje koffie of
thee, vervolgens een verhaal of gedicht. Er wordt naar
muziek geluisterd en er worden speeltjes gespeeld.
Bijdrage € 2,-- . Info: inloop@dgaalsmeer.nl
Busvervoer Aalsmeer-Elburg vv. Opstappen bij Open
Hofkerk. Opgeven: via aadhofland@caiway.nl of
jaap.liekevtol@caiway.nl. Kosten en verdere details
volgen nog.
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2017-2018
Jeugdclubs
tijdstip
19:00-20:15
Vr 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1
dec, 15 dec, 12 jan, 26 jan, 9 feb,
23 febr, 9 mrt, 23 mrt, 6 apr, 20
apr`. Afsluiting in mei (wordt in
begin kalenderjaar vastgesteld)
20:30-22:00
Vr 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1
dec, 15 dec, 12 jan, 26 jan, 9 feb,
23 febr, 9 mrt, 23 mrt, 6 apr, 20
apr. Afsluiting in mei (wordt in
begin kalenderjaar vastgesteld)

activiteit
Jeugdclub ‘Guys ’n
Dolls’

locatie
Open Hok
Zalencentrum ‘t Baken
Sportlaan 86

Jeugdclub ‘Old
Timers’

Open Hok
Zalencentrum ‘t Baken
Sportlaan 86

activiteit
Thema: ‘De Hoop
die in ons leeft’ –
naar eerste Brief
van Petrus over
het kerk-zijn van
nu.

locatie
Bij een van de
deelnmemers thuis.
Bijeenkomst 5 oktober:
Groep 1: Jupiterstr 17
en groep 2: Begoniastr
83.

medewerking

opmerkingen
Jongens en meisjes basisschool groep 5 t/m 8. Met
elkaar luisteren naar (bijbel)verhalen en activiteiten
binnen en buiten. Voor info: Adriane v.d. Keemel, tel.
0297-322540 of algemene e-mail:
jeugdraad@pgaalsmeer.nl
Jongens en meisjes vanaf 12 tot ca. 16 jaar. Praten
met jongeren van jouw leeftijd over (geloofszaken)
die jou bezighouden, maar daarnaast ook film kijken
en activiteiten binnen en buiten. Voor info: Adriane
v.d. Keemel, tel. 0297-322540 of algemene e_mail:
jeugdraad@pgaalsmeer.nl

Groeigroepen
Tijdstip
Do 5 oktober 20:00 uur eerste
bijeenkomst. Inloop 19:45 uur.
Verder op donderdagen om de
twee weken. Zie website en
kerkblad of neem contact op met
de leiders van groep 1 of 2..

medewerking
.

opmerkingen
Samen zoeken naar het plan van onze Heer, ook met
ons eigen leven. Je hebt ook elkaar nodig om je geloof
‘levend’ te houden. Durf de uitdaging aan en sluit je
(weer) aan. Wil je verdere info: Leiding groep 1:
Helma van Eijk 342324 en Marijke Kesting 341129 en
groep 2: Jan Vreken 328936 en Pia Mulder 344897

Colofon: Oplage: 550 - Opmaak en redactie: Aad Hofland - Commissie Activiteiten rondom Geloof, Kerk en Samenleving 2017-2018: Wim Haijtink, Aad Hofland,
Otteline Oprel, ds. Teus Prins, Marianne van der Schilden en ds. Mirjam Vermeij. Gastlid: Franka Riesmeijer: Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA).
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2017-2018
`
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