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10 december 2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Jean-Luc Murk 
Inleider: zr. Wilma Bekkering 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE 
WEKEN  
17-12 br. Henk Koning 
24-12 br. Hans Ponte 
(kerstdienst) 
  
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.  
 
SPECIALE COLLECTES DEZE MAAND 
17 december Help Adra Helpen. 
31 december 13e sabbatschool. 
 
UITNODIGING ENLIGHT GOSPEL CONCERT GEMEENTE ROTTERDAM NOORD 
Op donderdagavond 22 december 2022 om 19:30 uur wordt in de Adventkerk Rotterdam 
Noord het gospelconcert “Enlight” gehouden. Deze avond is er voor ieder wat wils, namelijk: 
gospelliederen, kerstliederen, stand up comedy en Poetry. 
Perfect om de feestdagen mee te beginnen. 
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar op: www.adventboost.com 
De opbrengst gaat naar het behoud van de Adventkerk Rotterdam Noord als kostbaar 
religieus erfgoed. 
Zie ook bijlage. 
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KERSTIENDST 
Sabbat 24 december 2022 hebben is er een kerstdienst. Deze begint om 10.30 uur. U bent 
van harte uitgenodigd!  
 
OUDJAARSDIENST 

Sabbat 31 december hebben we een speciale oudjaarsdienst en deze wordt verzorgd 

door Marja, Marjon, Madelon en William. 

Vanaf 10.00 uur is er een inloop met wat lekkers en om 10.30 uur begint de dienst. 

 

 
 
BRIEF LANDELIJK BESTUUR 
In de bijlage treft u een brief van het landelijk bestuur over het overzicht landelijke indeling 
NUChC voor de periode 2022-2027, alsook het document Landelijke Departementen 
Commissies Werkgroepen Functionarissen 2022-2027. 
(Indien u fouten in de bijlagen opmerkt, dan heeft het weinig zin om dat aan de kerkpost te 
laten weten. De bijlagen zijn op landelijke kantoor opgesteld.) 
 
 
 

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com


Kerkpost adventkerk Utrecht  3 van 3 

 

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

ADRA KERSTDOZENACTIE 
30 dozen zijn gevuld met o.a. speelgoed, schoolspullen, snoep/chocola en warmtehouders. 
Hiermee kunnen we dit jaar 30 kinderen blij maken met een kerstpakket. Sommige dozen 
gaan naar voedselbanken in Nederland, andere i.s.m. ADRA Duitsland naar Servië. Een ieder 
die heeft bijgedragen aan deze actie op welke manier dan ook: 
HEEL HARTELIJK BEDANKT. 
Het ADRA team 

 

 
 
  

KORTE INFORMATIE 
Hieronder kunt u voortaan verkorte informatie vinden over zaken die eerder in de kerkpost 
gestaan hebben en die nog actueel zijn. 
 
Gebedsgroep groepsapp weegeevanamstel@hotmail.com 

06-51397578 
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