Nieuwsbrief Doopsgezind Zaanstreek
20 november 2020

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

contact

We zijn heel blij dat we kunnen melden dat u vanaf komende zondag
weer welkom bij de diensten!

Doopsgezinde Gemeentes
van Zaandam, Krommenie,
Wormer en Wormerveer
Stuur ons een e-mail

We vragen u wel om een mondkapje te dragen. Als u hebt
plaatsgenomen mag het af.
Deze zondag is er dienst in Krommenie en de voorganger is ds.
Willemien Roobol, geestelijk verzorger in het Mennistenerf.
Klaas Arend Booij verzorgt muziek en zang.
Klik hier om het complete liturgieboekje te zien.
Als u de liturgie op een ander apparaat opent dan de dienst, dan kunt u
het erbij houden.
Klikt u hier om de dienst te volgen of om op een later tijdstip te kunnen
bekijken.
Volgende week zondag, de eerste zondag vanAdvent, gaat Jannie
Nijwening voor in de vermaning van Wormer.
Vanaf komende woensdag wordt er elke week een Adventsvesper
gehouden in de NGK de Wijngaard in Wormer. Aanvang om 19.00u.
Het is mogelijk om hierbij aanwezig te zijn maar u kunt ook via internet
de vesper volgen.
Klik hier als u de vesper live wilt volgen.
Klik hier als u later wilt kijken.

Komende dinsdag sluit de copij voor de MennoZaaM. Het nieuwe
nummer loopt tot 31 januari.
De geloofsgespreksgroep 'Er is Meer' komt weer bij elkaar op
donderdag 3 december in de vermaning van Zaandam.
Helaas kunnen we nog niet samen eten, dus we beginnen om 19.30u.
Ook al mogen we elkaar weer ontmoeten, de pandemie is nog niet
voorbij.
Laten we dus naar elkaar blijven omzien.
Hartelijke groeten!
Jannie Nijwening
j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl
06 494 22 430 (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.309.30 uur)
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Jannie is op maandag vrij.

Kok Klever
k.klever@doopsgezindzaanstreek.nl
06 509 64 758 (Telefonisch Spreekuur Maandag en Dinsdag 8.30-9.30
uur)
Kok is vrij op woensdag en op vrijdag.

volgende dienst(en)
Adventsvesper (bezoek mogelijk en on line)
25 november, 19:00 uur
Voorganger: Jannie Nijwening
Waar: De Wijngaard, Dorpsstraat 134, 1531 HP Wormer
On line te volgen via
https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA/live
Gezamenlijke Dienst
29 november, 10:00 uur
Voorganger: Jannie Nijwening
Waar: Vermaning te Wormer
Organist: Klaas Arend Booij
De Eerste zondag in de Advent
Adventsvesper
2 december, 19:00 uur
Voorganger: Bart Vijfvinkel
Waar: De Wijngaard, Dorpsstraat 134, 1531 HP Wormer
U kunt de vesper bezoeken ofwel online bekijken
https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA/live

uitgelicht
Licht van mededogen en
opstaan
Gedachtenisdienst op 1
november Lees meer >>

Op zondag 13 december is het wereldlichtjesdag. Op deze dag worden
wereldwijd kinderen herdacht die zijn overleden. In verband met corona
wordt de herdenkingsbijeenkomst dit jaar via een livestream
uitgezonden. Wilt u de naam opgeven van een overleden kindje, dan
kunt u voor 30 december contact opnemen met Wendy Molenaar:
wereldlichtjesdag-zaanstreek@outlook.comVoor meer informatie:
Facebook wereldlichtjesdag-zaanstreek of via deze link
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