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Beste leden, vrienden en belangstellenden,

contact

U ontvangt deze nieuwsbrief wat eerder dan gebruikelijk. Dat is
vanwege de volgende mededeling:

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

De kerkenraden van Krommenie en Zaandam hebben het volgende
besloten:
Broeders en zusters
De gedragsregels vanwege de corona crisis zijn, zoals u weet,
aangescherpt.
Dit heeft ook gevolgen voor onze kerkdiensten.
De kerkenraden hebben besloten de komende diensten vanaf heden
zolang de verscherpte maatregelen van kracht zijn “alleen” digitaal te
houden.
Dat betekent dat we zolang de regels gelden NIET de
kerkdiensten kunnen bezoeken.
De diensten worden opgenomen en gelijktijdig weer op YouTube
gezet.
Voor een ieder worden de orden van dienst met de te houden preek
ook digitaal ter beschikking gesteld.
Degenen die niet de beschikking hebben over het internet krijgen
zoals altijd de schriftelijke weergave van de diensten.
Zodra de verscherpte maatregelen vervallen zullen wij berichten
wanneer er weer “gewone” kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Het avondmaal moeten we helaas uitstellen tot “betere tijden’!.
Met zusterlijke en broederlijke groeten
Namens de kerkenraden
Douwe J. van der Sluis
Een vriendelijk verzoek: wonen er gemeenteleden bij u in de buurt die
geen internet hebben? Wilt u die dan hierover informeren? Zegt het
voort!
Ook is ons ter ore gekomen dat de diensten in het Mennistenerf komen
te vervallen.
Deze zondag, 8 november, gaat IJke Aalders voor in
Krommenie. Deze dienst kan niet bezocht worden.
Liturg is Ron Kuijpers.
Muziek en zang worden verzorgd door Klaas Arend Booij.
Achter de camera staan Nancy Yaël de Wit en Evelien Mager.
U kunt de dienst vanaf zondagmorgen 10 uur bekijken.
Klikt u hier om het boekje met de overweging in te zien.
Als u het boekje op een ander apparaat opent dan de dienst, dan kunt u
het erbij houden.
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Klikt u hier om de dienst te zien.
Jannie Nijwening is tot en met woensdag afwezig. Daarna zal zij tien
dagen vanuit huis werken in verband met een quarantaine uit
voorzorg.
Volgende week, 15 november, zal Douwe van der Sluis voorgaan.
Zoals hierboven aangekondigd is deze kerkdienst alleen on line te
volgen en zal er geen avondmaal plaatsvinden.
Verder gaan er deze weken geen activiteiten door. Voor de
geloofsgespreksgroep 'Er is Meer' denken we naar een digitaal
samenzijn op donderdagavond 26 november.
Wij wensen u in deze Corona tijd evengoed een goede zondag en een
goede week,
laten we elkaar niet vergeten en eens extra bellen of digitaal contact
zoeken.
Hartelijke groeten!
Jannie Nijwening
j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl
06 494 22 430 (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.309.30 uur)
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)
Gezamenlijke dienst
15 november, 10:00 uur
Voorganger: Douwe van der Sluis
Waar: Vermaning te Zaandam
Organist: Nóra Dúdas
U kunt deze dienst niet bijwonen. Hij is alleen on line te zien. Wie dat
wil kan de dienst op papier aanvragen via
activiteiten@doopsgezindzaanstreek.nl of Kok Klever 06 509 64 758
Gezamenlijke dienst
22 november, 10:00 uur
Voorganger: Willemien Roobol (Geestelijk verzorger van het
Mennistenerf)
Waar: Vermaning te Krommenie
Organist: Klaas Arend Booij

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

Volgende week zondag, 15 november is ook de jaarlijkse popdienst.
Deze keer vanuit de Ontmoeting te Zaandijk.
Het thema is dit keer het omgaan met de Corona.
U kunt hem vanaf 17.00 uur bekijken via de website van de
Protestantse Gemeente Westzaan.
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