
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 5 apr: Palmzondag m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor  
 Aalsmeer 
do 9 apr: Witte Donderdag, avondmaalsviering, 19.30 uur  
vr 10 apr: Oecumenische Goede Vrijdagvesper,  
 Doopsgezinde Gemeente, 19.30 uur 
zo 12 apr: Pasen  
ma 4 mei: Oecumenische 4 meiviering,  
 Doopsgezinde Gemeente, 19.00 uur 
zo 17 mei:  Eilanddienst en bezoek partnergemeenten uit  
 Duitsland 
zo 31 mei: Pinksteren m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer 
zo 6 sept: Startzondag

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

Zinvol Ouder Worden (ZOW) 
Inhoudelijke verdieping voor 65+

Thema: ‘Vrede vandaag’
Datum: woensdag 5 februari

Thema: ‘Zin in de ouderdom? Kunst helpt!’ 
Datum: : woensdag 1 april

Thema: ‘Het laatste afscheid’ 
Datum: : woensdag 10 juni

Tijd: 10.00-12.00 uur (mogelijkheid tot lunch na afloop) 
Aanmelden en informatie via zow@dgaalsmeer.nl

Lenteontmoeting
Middag voor ouderen met broodmaaltijd 
Datum: donderdag 16 april 
Tijd: 15.00-19.00 uur

Bootreisje voor ouderen
Een hele dag varen, zon en verwend worden in een rolstoel-
vriendelijke boot. 
Datum: dinsdag 9 juni
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.

Wandelen met Frank, open avond Kring Job 
Datum: woensdag 10 juni

Bijbelkringen  
 
Door ds. Paul F. Thimm 
Thema: ‘Handelingen’ 
Data: woensdagmiddag 12, 19 februari, 4, 18, 25 maart  
en 8 april 
Tijd: 14:00 uur 
of 
Data: dinsdagavond 4, 11 februari, 3 en 10 maart 
Tijd: 20:00 uur

Gebedsmoment veertigdagentijd 
  
Korte meditatie met een lied, stilte, een tekst, een gebed en 
het ontsteken van kaarsen. Een rustmoment en inspiratie op 
weg naar Pasen. 
Data: dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 7 april 
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: 2 februari en 1 maart 
Tijd: 10.00-11.00 uur 
Informatie: jeugdwerk@dgaalsmeer.nl

Familiepaasfeest en KliederZin 
Vier Palmpasen mee! Voor jong en oud. We beginnen met 
doeactiviteiten, gevolgd door een viering. 
Datum: zondag 5 april 
Tijd: 15.30 uur 
Informatie via westhill@dgaalsmeer.nl

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

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

We serveren een driegangenmenu, het geheel zal 
vegetarisch zijn. 
 
Datum: dinsdag 12 mei 
Tijd: 18.00-21.00 uur 
Toegang: € 10,-

Aanmelden verplicht, via franka@dgaalsmeer.nl

KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS

21 MAART • 10.30-15.00 UUR
De opbrengst is bestemd voor ‘Stichting Kinderhulp Afrika’.

Informatie: www.kinderhulp-afrika.nl/nafasi



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.

Lezingen
Amanda Hartog – ‘Coaching & healing’ 
Volg de stem van je hart: een interactieve avond met  
oefeningen en voorbeelden. 
Datum: woensdag 18 maart 
Tijd: 20.00 uur
Toegang: gratis

Sylvia van Wonderen en Simone Sabel – ‘Perfectionisme’
In een cultuur van burn-outs en stress gaan we het 
gesprek aan over loslaten en keuzes maken.
Datum: dinsdag 21 april 
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

Cursus ‘Dag Hammarskjöld’
Kok Klever neemt ons mee naar de betekenis van de woor-
den stilte, roeping en overgave.
Aanmelden verplicht: zininn@dgaalsmeer.nl  
Data: dinsdag 18 februari, 3 maart en 24 maart
Tijd: 20.00 uur 
Toegang: € 5,- per avond

Cursus ‘Zentangle’
Carla Jooren leert ons knopen, vlechtwerken en bloemrijke 
taferelen tekenen met Zentangle.   
Data: donderdag 28 mei, 11 juni en 25 juni
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 7,50 per avond

Cursus ‘Sacrale dans’
Data: maandag 10 februari, 9 maart, 20 april, 11 mei en 
8 juni
Tijd: 20.00 uur
Toegang per cursusavond: € 2,- inclusief koffie/thee

KliederZin
Familiepaasfeest
We nodigen jullie allemaal uit om Palmpasen met ons te 
vieren. Bouw, knutsel, maak muziek: Hosanna! 
Datum: zondag 5 april

KliederZin is handen uit de mouwen: bouwen, proeven, 
ontdekken. We beginnen met kliederen in de breedste zin 
van het woord, gevolgd door een viering. KliederZin is voor 
jong en oud, jong samen met oud. 
Tijd: 14.00-15.30 uur (inloop), 15.30-16.30 uur (viering)

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: 9 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei, 14 juni, 12 juli en 
16 augustus
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

Voorjaar 2020

Maaltijdgroep
Bijeenkomst met eenvoudige maaltijd: voor elkaar koken  
en met elkaar eten. 
Data: woensdag 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,  
1 juli, 5 augustus, 2 september
Tijd: 18.00-19.15 uur
Toegang: € 2,-
Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl

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?

Datum: dinsdag 25 februari
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee 
Locatie: Doopsgezinde Gemeente

Kees van der ZwaardKees van der Zwaard ZentangleZentangle KliederZinKliederZin
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nMusic-Inn
Een nieuw onderdeel bij de Zin-Inn: de Music-Inn!  
Want wat is muziek bijzonder inspirerend. We trappen dit 
programmaonderdeel officieel af met een bijzondere avond:

Wilma Broere en Al Tas –  
‘Muziekreis door Europa’ 
Een avond gevuld met prachtige klassieke stukken, gespeeld 
door Wilma en leerlingen, en toegelicht door Al. 
Datum: maandag 25 mei 
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- inclusief koffie/thee

* NIEUW *


