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

Het is bijna Pasen. Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten in ons
kerkgebouw. Gelukkig zijn er nog steeds vieringen, vlogdiensten of
opnamen met een heel beperkt aantal personen mogelijk. Deze kunt u
horen en zien via YouTube, met dank aan enkele gemeenteleden!
Mocht de situatie in de komende tijd veranderen dan melden we dat
uiteraard ook op onze website.
We kijken hoopvol uit naar het moment dat we elkaar weer zullen
zien. 

'Door de poorten van het lijden loopt een weg naar leven, de dood
voorbij.'

 

volgende dienst(en)
1 april, 19:30 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong
Donderdag kunt u vanaf 19.30
uur kijken naar de viering van
Witte Donderdag. Tijdens de
viering delen we brood en wijn.
We nodigen u uit thuis mee te
doen. Als u brood en wijn of
druivensap klaar zet, kunt u
meedoen. Zo zijn we op
afstand, maar toch verbonden.

Vesper Goede Vrijdag 
2 april, 20:00 uur
Voorganger: Corry en Peter
Gerrits en fam. Slotboom
Op Goede Vrijdag gedenken we
het lijden en sterven van Jezus
van Nazareth. Dit jaar hebben
we gekozen voor het verhaal dat
opgeschreven staat in het
bijbelboek Johannes vanaf
hoofdstuk 18. In dit hoofdstuk
wordt Jezus gevangengenomen
en verhoord.  

Stille Zaterdag 
3 april, 11:00 uur
Waar: Doopsgezinde Gemeente,
Pauw van Wieldrechtlaan 29A
Zeist
Meditatieve stilte. Deze dag is
een rustpunt tussen het lijden
van vrijdag en het feest van
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Pasen op zondag. Een dag van
bezinnen en stil waken. De kerk
is open van 11 tot 15 uur. In de
kerk zal het stil zijn. U kunt er
even rustig zitten, een gebed
uitspreken of een kaarsje
aansteken. Heeft u behoefte
aan een korte ontmoeting, dan
kan dat. In de tuin zal iemand
aanwezig zijn.

Pasen 
4 april, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong

Zie het leven om je heen,
bloeiend staat daar geel de

narcis
die haar kleurige trompet

blaast.
Hoor je eigen harteklop

die het levensritme meeslaat.
Diep geheim. Dood en

herleving.

(uit: Zangen van Zoeken en
Zien, Lied 725)

11 april, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Jeannettte van Woerden

Ander uur 
18 april, 10:00 uur
Dienst verzorgd door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ads.nl) 

25 april, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezinde
Gemeente Zeist, met het e-mailadres [MijnEmail]
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