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

Hopelijk heeft de zomer ons goed gedaan en kunnen we elkaar de
komende tijd weer wat vaker ontmoeten bij diverse activiteiten. 
De metereologische herfst dient zich aan en we hopen dat dit geen
grote stormen meebrengt in onze levens, want er is de afgelopen tijd
genoeg heftigs gebeurd in en om onze gemeenschap in Zeist.

Wij gaan zondag 4 september niettemin een nieuw seizoen tegemoet,
met de uitnodiging om samen verschil te maken. Wees welkom!

volgende dienst(en)
Startzondag
4 september, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong
Waar: Doopsgezinde Gemeente,
Pauw van Wieldrechtlaan 29A
Zeist
Een wereld van verschil. Dat is
ons jaarthema voor het nieuwe
seizoen. Op 4 september maken
we hiermee een begin. 
We lezen over Jezus die een
verschil maakt voor een
overspelige vrouw. Wij proberen
te ontdekken wat voor ons een
wereld van verschil maakt.
Centraal staat de ontmoeting
met elkaar.
Het programma:
10.00 – 10.40 uur viering.
10.45 – 10.55 uur inleiding op de
workshops, daarna zoeken we
met een kopje koffie en wat
lekkers een workshop op.
11.00 – 11.45 uur workshops.
11.55 – 12.10 uur plenaire
terugblik via open microfoon: wat
sprak je  aan, wat neem je mee?
Ter afsluiting zingen we een lied.
Rond 12.15 uur gedeelde lunch.

Kerkdienst 
11 september, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Wiske Beuker
Waar: Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29A Zeist

Oecumenische vredesdienst
18 september, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Maaike de Jong e.a.
Waar: Kerkelijk Centrum Zeist West

 contact
Doopsgezinde Gemeente
Zeist
Pauw van Wieldrechtlaan
29A | 3701 ET Zeist
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Ander uur-viering
25 september, 10:00 uur
Voorganger: Anton Stegeman
Waar: Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29A Zeist

uitgelicht
Systeem, mensen, bureaucratie en de zorg 
Maandagmiddag 5 september om 14 uur komt de gesprekskring ‘Zin
Zoeken in deze Tijd’ bij elkaar in ons kerkgebouw. De bedoeling van
deze kring is om in gesprek te gaan over eigentijdse vragen die te
maken hebben met de zin in en van ons leven. 
In deze eerste bijeenkomst van het seizoen helpt Marthijn Laterveer ons
na te denken over ‘Systeem, mensen, bureaucratie en de zorg’. Met
deze problematiek hebben we allemaal te maken, nu en dan of juist heel
vaak. 
Wees welkom! Informatie: af.droogers@gmail.com.

Opbrengst collecte Kerkendag 
De collecte op Kerkendag, 12 juni was bestemd voor SAVIZ (Stichting
Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist). Deze (collecte in de
viering + via de QR code) heeft  € 1369,20 opgebracht. Een prachtig
bedrag!   Lees meer >>
 

Starten in stilte 
6 september 10:00 uur
Waar: Kerkzaal Doopsgezinde Gemeente Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan
29A Zeist
Begin de dag met een moment van stilte.
De kerk is open.
Een kaars, een korte tekst, een klankschaal luidt de stilte in en sluit
deze ook weer af.
Verder is er niets.
Voel je welkom. Elke 1e dinsdag van de maand tussen 10 en 11 uur.
Iedereen is welkom. Vrije in- en uitloop in stilte. De eerste keer is op 6
september! 
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