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

Met veel flexibiliteit en creativiteit proberen we als doopsgezinde
geloofsgemeenschap met elkaar verbonden te blijven. Voorlopig zijn er nog geen
kerkdiensten in onze eigen vermaning en worden er vlogdiensten verzorgd die te
volgen zijn via YouTube. 
Gelukkig zijn er af en toe ook weer ontmoetingen, om te beginnen in kleine kring.
Zie onder agenda.
Hopelijk zien we elkaar spoedig weer, gezond en in levende lijve!

volgende dienst(en)
2 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Anneke en Eelke
Sietsma
Waar: VLOGDIENST

9 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong
Waar: VLOGDIENST

16 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Waar: VLOGDIENST

23 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Ellen de Boom en Gertjaap Kardol
Waar: VLOGDIENST

30 augustus, 10:00 uur
Voorganger: Netty van der Kaa en Marthijn Laterveer
Waar: VLOGDIENST

uitgelicht
Vakantie 
Wegens vakantie zal ons kerkgebouw van 22 augustus t/m 4 september
gesloten zijn voor alle activiteiten.

Vakantie predikant Maaike de Jong 
Van 17 augustus tot 31 augustus ben ik er even tussenuit. In geval van
nood kunt u contact opnemen met de leden van de Kerkenraad. 
Pas goed op uzelf en elkaar en mocht u nog op vakantie gaan: geniet
ervan en we zien elkaar graag weer in september!

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

agenda
11 augustus 20:00 uur
Ontmoetingsavond 
Waar: Doopsgezinde kerk |
Pauw van Wieldrechtlaan
29A | Zeist
Ons zomerprogramma
wordt uitgebreid met een
ontmoetingsavond op
dinsdag 11 augustus.
Wilt u graag deze avond
bijwonen? Geef u dan op,
liefst voor 31 juli, bij
Corry Gerrits,tel. 030-
6918605
mevr.c.gerrits@mail.com
Lees meer >>
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Met hartelijke groet, Maaike de Jong

nieuws
Start boekenclub in de DG Zeist? 
Waar: Doopsgezinde kerk | Pauw van Wieldrechtlaan 29A | Zeist
Binnenkort zou ik graag starten met een boekenclub in de gemeente. 
Het idee: Eens in zes weken een boek lezen en deze met elkaar
bespreken. Denk daarbij aan titels zoals: 'De trooster' van Esther
Gerritsen of 'De kunst van het ongelukkig zijn' van Dirk de Wachter.
Boeken met een beetje diepgang, over onderwerpen die ons allemaal
raken. 
Maar: zijn er genoeg mensen om een club te starten? Mijn vraag aan u
is daarom: zou u het leuk vinden om bij een boekenclub te horen? Laat
het mij alstublieft weten. Als er animo voor is, pak ik dit verder op.
Met hartelijke groet, Maaike de Jong
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