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5 november 2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Wim Altink 
Inleider: br. Aad Verbeek 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE 
WEKEN  
12-11 Multiculturele dienst 
19-11 Thijs de Reus 
26-11 Ronald Balk 
  
LIVESTREAM  
De eredienst zal ook 
gestreamd worden via de link:   
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
 
COLLECTES LOPEN VIA BANK  
1e collecte 
Sabbatschool (zendings-) gaven of SPECIALE  COLLECTES  overmaken naar bankrekening:  
NL38INGB0000635850 t.n.v. Penn. Kerkgen. der ZDA Uniegelden o.v.v. Zending of speciale 
collectes.  
  
2e Collecte   
Gemeentekas (voor exploitatie van onze kerkgemeente) overmaken naar bankrekening: 
NL62INGB0002307310 t.n.v. Adventkerk voor Gemeentegelden o.v.v. Gemeentekas   
Gaven via de GIVT-app zijn natuurlijk ook mogelijk.  
 
COLLECTEOPBRENGSTEN 
Sabbat 29 oktober 2022: 
Collecte Zending GIVT: € 51,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas GIVT: € 17,50 (bruto) 
 
GEBEDSGROEP GROEPSAPP 
De gebedsgroep heeft al een tijd een groeps-app waarmee gebedsverzoeken kunnen 
worden gedeeld. 
Nu is vanuit de gemeente gevraagd of mensen die niet met de gebedsgroep samenkomen 
wel kunnen meedoen met de groeps-app zodat zij ook kunnen bidden voor de 
gebedsverzoeken die worden gedaan. 
Wilt u ook meedoen in de groeps-app van de gebedsgroep, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij Wilma van Amstel. 
Haar e-mailadres is weegeevanamstel@hotmail.com en haar telefoonnummer 06-51397578. 
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HEILIG AVONDMAAL 
Aanstaande sabbat komt broeder Wim Altink bij ons spreken en zullen we samen het Heilig 
Avondmaal met elkaar vieren. 
 
GEBEDSDAGGAVEN 
Op 12 november, aan het eind van de gebedsweek, worden de gebedsdaggaven weer 
ingezameld. 
U kunt uw gaven in de zakjes doen voor respectievelijk de Nederlandse Unie en voor de 
Generale Conferentie. Deze gaven worden op sabbatmorgen geteld. De teksten worden 
voorgelezen en de totaalbedragen van deze gaven worden bekendgemaakt. 
 
U kunt uw gaven ook geven via de bankrekening van onze gemeente 
(NL38INGB0000635850 t.n.v. Penningmeester Kerkgenootschap der ZDA Uniegelden). 
Wilt u aangeven of uw gave bestemd is voor de Nederlandse Unie of voor de Generale 
Conferentie? 
(Zodat onze penningmeester het bedrag op de juiste manier kan boeken). 
 
Wilt u uw gaven overmaken via Givt dan graag op de volgende wijze: 
1. De eerste collecte is voor de zending. 
2. De tweede collecte is voor gebedsdaggaven Nederlandse Unie 
3. De derde collecte is voor gebedsdaggaven Generale Conferentie. 
 
ADRA-UITNODIGING: Plant bomen met ADRA! 
Van ADRA: 
“Door ons werk gebruiken wij ressources van onze planeet. Sommigen hebben het dan over onze 

voetafdruk. Op 23 november planten wij een ADRA-bos in Nederland om deze voetafdruk te 
compenseren. Wij willen rentmeesterschap echt serieus nemen. Zo leveren wij onze bijdrage aan een 
rechtvaardige wereld waar we niet meer nemen dan we geven. 
Omdat ik weet hoe geweldig jullie zijn in vrijwilligerswerk en ook in het meetrekken van anderen hier 
mijn uitnodiging aan jullie allemaal: 
Schrijf 23 november dik in je agenda. We verzamelen om half twee op het landgoed Marienwaerdt 
in Beesd. Het evenement duurt tot ongeveer half vijf. Iedereen die meedoet krijgt een adoptieboom 
cadeau die je later op internet kan blijven tracken. 
Superleuk als je kan komen! Nog leuker als je andere kerkleden vrienden, kinderen en kleinkinderen, 
buren, collega’s en andere plantgekken meeneemt. 
Schrijf je tot 16 november in op de website: https://www.adra.nl/plantbomen, 
23 november, 13:30 uur tot 16:30 uur, landgoed Marienwaerdt, Beesd” 
Zij bijlage 1 voor meer info. 
 
GEBEDSWEEK UTRECHT 
We willen tijdens de gebedsweek op twee avonden samenkomen om een lezing te lezen en 
samen te bidden. 
Op dinsdag 8 en 10 november willen we samenkomen. Op dinsdag 8 november bij Ans en 
Ron, Amersfoortseweg 18F te Huis ter Heide en op 10 november in zaal D van onze kerk. 
We willen beide avonden beginnen om 19.30 uur. 
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KERSTDOZENACTIE 
Wilt u weer meehelpen deze dozen te vullen? 
Dat kan op 3 manieren. U kunt een doos meenemen, thuis vullen en weer bij ons inleveren. 
U mag ook spullen inleveren. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de bijlage van vorige 
week. U mag ook geld geven aan Ayron of Ellen. Zij vullen hiermee de dozen dan aan. 
De uiterste inleverdatum is sabbat 19 november. 
 
MULTICULTURELE DIENST 
Weet u dat in de gemeente Utrecht 15 nationaliteiten kerken? Hoogtijd om weer een 
multiculturele dienst te houden. Dat doen we op sabbat 12 november.  
De dienst zal van 10 uur tot 12 uur plaatsvinden. Het is een doorlopend programma, we 
slaan eenmalig de sabbatschool over. Aansluitend zullen we samen een gezellige maaltijd 
met elkaar houden. Hopelijk met minstens 15 verschillende internationale gerechten!   
Zet het in uw agenda! Het wordt een gevarieerd programma. De multiculturele dienst zullen 
we in het licht zien van de gebedsweek. Dat is tevens de laatste sabbat van de gebedsweek. 
De gebedsdagsgaven worden dan ook opgehaald zoals we gewend zijn. 
 
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT  
Tot nu toe stond in de kerkpost dat eind november/december nog een verdiepingssabbat 
gehouden zou worden. Dit gaat helaas niet door. Het is niet gelukt om een spreker te vinden 
en het is te dichtbij op de drukke weken rondom de kerstdagen.  
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