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Beste leden, vrienden en belangstellenden,

contact

We hadden al een aankondiging klaarstaan voor deze zondag, maar door
'code' rood' zijn we gedwongen om onze plannen te wijzigen.

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

Sofie Jansen, deel van de Dorothy gemeenschap in de polder tussen
Amstelveen en Uithoorn zou onze gast zijn.Nóra zou spelen en Ilse zal
agenda
zingen en de camera zou worden bediend door Yael. Helaas... Wat u te zien 11 februari 19:00 uur
krijgt is een aangepaste liturgie, vanuit de woonkamer van Jannie.We hopen Lectio Divina
tijdens de dienst telefonisch contact te hebben met Sofie en we nodigen haar Waar: Via Zoom, na opgave
graag later in het jaar uit, wanneer we elkaar weer mogen ontmoeten! De
ontvangt u de link
dienst wordt geleid door Kok en Jannie en Danijel zal zorgen voor beeld en
Goddelijke lezing Lees meer
geluid.
>>
Klikt u hier om de liturgie te zien.
Als u de liturgie op een ander apparaat opent dan de dienst, dan kunt u het
erbij houden
Klikt u hier als u de dienst wilt bekijken.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u wederom een link naar psalm 119.
Ditmaal wordt het vijfde 'letterdeel' van de psalm toegelicht.

23 februari 15:00 uur
Vergevingsproject in de
Veertigdagentijd
Waar: Voorhuijs te Zaandam
en Vermaning te Krommenie
Naar een idee van Desmond
Tutu Lees meer >>

links
Aanmelden Nieuwsbrief

Elke maandag bent u om 19.00 uur welkom bij een digitale, interreligieuze
gebedsdienst: Adempauze.
(Klikt u op de link in de aankondiging verderop in deze nieuwsbrief)
Dit is een klein half uur om tot rust te komen met enkele teksten en twee
liederen (via youtube afgespeeld).
Wie wil kan ook een tekst meenemen en tijdens dit dienstje voorlezen.
Alle deelname is vrijblijvend.
Ook is het mogelijk u aan te melden voor de eerste (digitale) bijeenkomst
Lectio Divina. Of voor de bijeenkomsten over vergeving.
We verwijzen hiervoor naar de agenda of naar MennoZaaM.
U merkt het: ook al kunnen we elkaar niet in levende lijve ontmoeten: we
zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen!

Hartelijke groeten, blijf binnen en hou de moed erin!
Jannie Nijwening
j.nijwening@doopsgezindzaanstreek.nl
06 494 22 430 (Telefonisch Spreekuur Dinsdag t/m Donderdag 8.30-9.30
uur)
Jannie is vrij op vrijdag.

Laatste Doopsgezind NU
Laatste Doopsgezind NL

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)
Adempauze dienst
8 februari, 19:00 uur
Voorganger: Ellen Soellaart
Waar: via ZOOM
Onder de titel “Adempauze” organiseert de Stichting Samenbindende
Projecten Zaanstad in 2021 wekelijks een samenkomst op Zoom.
Iedereen is welkom, mensen van alle achtergronden en religies en we
nodigen eenieder uit om een gebed of tekst te lezen.
Voel je vrij om deel te nemen en om wel of niet iets te lezen. In het
programma zal ook een meditatieve stilte zijn.
De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandagavond van 19.00 uur tot
19.30 uur. De rol van gastheer/vrouw zal rouleren.
Wees welkom! en deel de link met anderen.
De link is: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84105768864?
pwd=WDgxN0NpTHhoMG43NnFyUXYyZmFVZz09 Meeting ID: 841 0576
8864
Passcode: 327911
Gezamenlijke dienst
14 februari, 10:00 uur
Voorganger: Douwe van der Sluis
Waar: Vermaning te Krommenie, deze dienst kan niet worden bezocht
Organist: Klaas Arend Booij

nieuws
Inspiratie uit psalm 119
Proef van deze rijke psalm Lees
meer >>

Via Kok Klever proberen we de naturalisatie van een Syrisch gezin mogelijk
te maken.
Het gaat om 1373 euro. De teller staat inmiddels op 1075 euro, dank zij uw
gulle gaven en bijdragen vanuit de oecumene! Uiteraard is het nog steeds
mogelijk een bedrag te storten op de rekening van het Regentencollege, alle
kleine beetjes helpen!
Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening van het
Regentencollege: NL 31 TRIO 0198 352 743 onder vermelding van
Naturalisatie. Alvast heel veel dank!
Kijk eens: doopsgezinde tuinkers uit de kerstkaart! Wie heeft er nog meer
gesmikkeld?
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