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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. Zoals bekend zijn alle
kerkdiensten en bijeenkomsten vanwege het coronavirus tot 1 september afgelast.
In plaats daarvan kunt u elke zondag een vlogdienst volgen via YouTube. U kunt
de link vinden op onze website. 
Gelukkig gaan we langzaam maar zeker weer naar ontmoetingen, om te beginnen
in kleine kring. Deze nieuwsbrief verwijst naar het programma. 
Hopelijk zien we elkaar spoedig weer in levende lijve!

volgende dienst(en)
Eerste zondagviering 
5 juli, 10:00 uur
Voorganger: Anton Bussemaker
en Machteld Starreveld
Waar: VLOGDIENST
Thema: Lucas 6, een onmogelijke
opdracht? Lucas stelt een hele
rits eisen aan ons handelen
tegenover onze medemens. Is
deze opdracht uitvoerbaar?

12 juli, 10:00 uur
Voorganger: Gertjaap Kardol
Waar: VLOGDIENST
Thema: Menselijke nabijheid

19 juli, 10:00 uur
Voorganger: Dienst verzorgd door de ADS
Waar: VLOGDIENST

26 juli, 10:00 uur
Voorganger: Tuingroep
Waar: VLOGDIENST
Thema: 'Zie de leliën des velds'.
De viering wordt verzorgd door
de leden van de tuingroep vanuit
de tuin van de Doopsgezinde
Gemeente Zeist.
Illustratie: Machteld Starreveld
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uitgelicht
Koffieochtenden in juli en augustus 
21 juli 10:00 uur
Waar: Doopsgezinde kerk | Pauw van Wieldrechtlaan 29A | Zeist
U bent van harte welkom op
Dinsdag 21 juli 10-12 u.         
Dinsdag 4 augustus 10-12 u.         
Dinsdag 18 augustus 10-12 u.
Opgave graag een week tevoren bij Corry Gerrits, tel. 030-6918605,
mevr.c.gerrits@gmail.com  Lees meer >>
 

nieuws
Extra poëziemiddag 
14 juli 14:00 uur
Waar: Doopsgezinde kerk | Pauw van Wieldrechtlaan 29A | Zeist
Dinsdag 14 juli is er, zoals afgesproken, een extra poëziemiddag, van 2
tot uiterlijk 4 uur, in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente. We
lezen en bespreken dan de gedichten uit de Pinkstergroet die naar de
leden van de Doopsgezinde Gemeente is gestuurd.   Lees meer >>
 

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

  

    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2020   Doopsgezinde Gemeente Zeist
 

 

http://www.doopsgezindegemeentezeist.nl/index.php?afmelden
http://www.doopsgezindegemeentezeist.nl/aanmeldennieuwsbrief.php
https://www.facebook.com/DoopsgezindekerkZeist
http://www.doopsgezindegemeentezeist.nl/nieuws.php?nr=48901
http://www.doopsgezindegemeentezeist.nl/nieuws.php?nr=48902
mailto:mevr.c.gerrits@gmail.com

