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Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde
Gemeente Zeist,  

TER ATTENTIE: Op dinsdag 8 januari zijn we tussen 17 en 19 uur
in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag om deel te nemen aan
de doorlopende viering voor het kerkasiel van het gezin
Tamrazyan. Hoewel ze al negen jaar in ons land wonen, worden
ze met uitzetting bedreigd. Voor informatie: 
www.protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel 
Sluit aan en kom ook!

Mocht u anderen weten die in deze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn,
stuurt u deze dan rustig door.

volgende dienst
13 januari, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Yko van der
Goot
Waar: Doopsgezinde kerk | Pauw
van Wieldrechtlaan 29A | Zeist
De doop van Jezus in de Jordaan.
Psalm 104: 1-15 en Lucas 3: 15,
16 en 21-22.

Ander uur-viering met Preek van
de Leek 
20 januari, 10:00 uur
Voorganger: Jeannette van Andel
Waar: Doopsgezinde kerk | Pauw
van Wieldrechtlaan 29A | Zeist
In de Preek van de Leek worden
inspirerende sprekers gevraagd
om hun licht te laten schijnen
over een actueel thema, of een
onderwerp dat hen aan het hart
gaat. De viering is voor iedereen.
Jeannettte van Andel (67) is arts
en justitieel geneeskundige. 

Wereldbroederschapsdag 
27 januari, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Yko van der
Goot en Annelies Soomers
Waar: Doopsgezinde kerk | Pauw
van Wieldrechtlaan 29A | Zeist
We vieren Wereldbroederschaps-
dag en Avondmaal. Het thema is
dit jaar voorbereid door zusters
en broeders in Latijns-Amerika en
de Cariben.

nieuws
Wake Detentiecentrum Zeist 
6 januari 16:30 uur
Waar: Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg
Als altijd denken we op de eerste zondag van de maand aan de mensen
die onschuldig opgesloten zitten in het Detentiecentrum. Lees meer >>
 

 contact
Doopsgezinde Gemeente
Zeist
Pauw van Wieldrechtlaan
29A | 3701 ET Zeist

agenda
15 januari 14:00 uur
Poëziemiddag 3 
Waar: Mennorie van de
Doopsgezinde Gemeente
Zeist
We komen samen op
dinsdagmiddag van twee tot
vier. Het thema is:
'Onderweg'. We bespreken
deze keer gedichten over
'Pelgrimage'.
Leiding: André Droogers.
Kosten:  5,- per keer voor
kopieën en koffie/thee.
Info/opgave: Corry Gerrits,
tel. 030 - 691 86 05, e-mail:
mevr.c.gerrits@gmail.com. 

16 januari 20:00 uur
Wijkavond Zeist 
Bij Jan en Jos Hortensius

17 januari 20:00 uur
Gespreksgroep Geloven in
deze tijd (3) 
Waar: Mennorie van de
Doopsgezinde Gemeente
Zeist

23 januari 10:00 uur
Meditatief schilderen 
Waar: Mennorie van de
Doopsgezinde Gemeente
Zeist
We beginnen in de
tuinkamer met een korte
meditatie en een tekst. De
beelden die de tekst bij je
oproept ga je schilderen.
Ervaring is niet nodig.
Begeleiding: Itie Postma
(meditatie) en Annelies
Soomers (schilderen).

28 januari 19:45 uur
Wijkavond Driebergen 
Bij Nico en Ria Munk
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