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

Vooralsnog zijn er vanwege de geldende coronamaatregelen geen
gemeenschappelijke activiteiten in ons kerkgebouw. Gelukkig zijn er
ook nu vieringen, vlogdiensten of opnamen met een heel beperkt aantal
personen. Deze kunt u horen en zien via YouTube, dankzij de trouwe
inzet van enkele gemeenteleden. 
Mochten er tussentijds veranderingen zijn in deze situatie dan melden
we dat op onze website.
We kijken uit naar het moment dat we elkaar weer zonder afstand en
zonder mondkapjes weer kunnen ontmoeten.

volgende dienst(en)
Vlogdienst 
31 januari, 10:00 uur
Voorganger: Drs Jan Greven

Vlogdienst 
7 februari, 10:00 uur
Voorganger: Agnieta en Pieter Meester
Eerste-zondagviering

Vlogdienst 
14 februari, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong

Vlogdienst 
21 februari, 10:00 uur
Voorganger: Landelijk aanbod Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Vlogdienst 
28 februari, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Yko van der Goot

uitgelicht
Veertigdagentijd 2021 Zeist-West: Vespers en Kalender 
17 februari 19:15 uur
Waar: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Aswoensdag en vespers: 17 februari om 19.15 uur Aswoensdagviering
mmv ds. Tineke Dronkert en Wiel Hoekstra met muzikale ondersteuning
door Gertjaap Kardol, piano. 
Vanaf 24-2 t/m 31-3 elke woensdagavond een vesper om 19.15 uur. 
Lees meer >>
 

Kerkproeverij dit voorjaar uitgesteld 
28 januari 11:00 uur

 contact
Doopsgezinde Gemeente
Zeist
Pauw van Wieldrechtlaan
29A | 3701 ET Zeist
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In verband  met de huidige COVID-19 pandemie is het helaas nodig om
onze Kerkproeverij, die in het voorjaar gepland stond, uit te stellen.
Hopelijk krijgen we gauw een nieuwe kans, maar we wachten
vooralsnog af hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Wordt vervolgd!
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