11 september 2021
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br Rudy Dingjan
Inleider: Zr Wilma Bekkering
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN
18 sept: Jean-Luc Murk
25 sept: Rudy Dingjan
2 okt: Rudy van Moere
9 okt: n.n.b.
16 okt: Geert Hendriks
STREAMING
De eredienst zal ook gestreamd worden via de link:
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
COLLECTE
Hierbij de collecte opbrengst van sabbat 4 september 2021 en bankoverschrijvingen t/m 8
september 2021:
Zendingscollecte GIVT: € 32,50 (bruto)
Gemeentekas Collecte GIVT: € 2,50 (bruto)
Via Bank voor Zending: € 10,00
COLLECTES VIA BANK
Onze penningmeester heeft een dringend verzoek om de collectes niet meer contant te
geven, maar via een bankoverschrijving (is ook nog aftrekbaar van de belasting). Het blijkt
steeds moeilijker en bewerkelijker om contant (muntgeld) te storten op een
bankrekeningnummer. Graag voortaan het volgende:
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 gebouw en exploitatiekosten van onze gemeente) overmaken naar
bankrekening: NL62INGB0002307310 t.n.v. Adventkerk voor Gemeentegelden o.v.v.
Gemeentekas
Gaven via de GIVTapp zijn natuurlijk ook mogelijk.
VERJAARDAGEN
Br Ron Bekkering is, tegelijk met zr Rigna Angila op 13 september jarig.
Br Hunt is 16 september jarig.
We wensen hen een fijne verjaardag en wensen ze een gezegend nieuw jaar toe.
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GEBED
Achter in de zaal vindt u een tafel met pen en papier waar speciale gebedsverzoeken gedaan
kunnen worden. In een anonieme verzameldoos kan het formuliertje gestopt worden. De
gebedsgroep die regelmatig bij elkaar komt kan uw gebedsverzoek meenemen in het gebed.
MONUMENTENDAG DEZE SABBAT
Onze kerk is opgenomen in de monumentenroute die deze sabbat plaats vindt. Net als in
onze vorige kerk (Hamburgerstraat) wordt de kerk vanaf 13:00 uur opengesteld voor
bezoekers.
Er hebben al verschillende mensen zich opgegeven voor ontvangst, rondleiding, koffie
schenken en een kraam bemannen in de hal met informatie over ons kerkgenootschap. Het
lijkt ons leuk als er ook veel gemeenteleden ‘s middags blijven hangen zodat we samen
bezoekers kunnen ontvangen. Rodolfo en Saskia (onze beheerder) zullen er ook de hele
middag zijn. Er zal een bevriende groep muzikanten van het conservatorium muziek spelen
en zorgen voor een prettige sfeer in de grote zaal. Verder zullen er presentaties draaien over
de kerk in zaal D, de hal en in de grote zaal. We zorgen voor een broodje en drankjes voor de
medewerkers.
We hopen dat er veel mensen langskomen die kennis kunnen maken met ons mooie gebouw
en natuurlijk ook met ons als Advent gelovigen. Op de tafel in zaal D vind je de
promotiepotloden die we aan bezoekers willen uitdelen. Zet de datum in je agenda en geef
je op bij Arno als je ook wilt meehelpen op deze sabbatmiddag. :-)
In de bijlage 1 is de presentatie te vinden wat gepresenteerd zal worden in onze kerk tijdens
de monumentendag.
De rest van het programma van de Open monumentendag en welke monumenten nog meer
te bezoeken zijn, zijn te vinden op de volgende website:
https://www.openmonumentendag.nl/monument/triumfatorkerk/
POTLUCK EN INFO 18 SEPTEMBER
Na de dienst op sabbat 18 september willen we een potluck met elkaar houden waarna de
commissie over de nieuwe organisatiestructuur een korte informatieronde wil houden over
de laatste stand van zaken rond de opgave van leden aan de nieuwe teams. Ook wil zij op
een aansprekende wijze de gemeente voorlichten hoe de teams zouden kunnen werken.
Doel is om de gemeenteleden de gelegenheid te geven hun passie voor Jezus en zijn
boodschap op voor ieders gepaste manier te delen met elkaar. De één is een Andreas en is
vrijmoedig om mensen mee te nemen maar niet op de voorgrond te willen zijn. De ander wil
zijn talenten inzetten om zo een mooie dienst te maken met elkaar. Zo kan iedereen een
bijdrage leveren aan elk team dat nu gevormd is. Kijk nog eens naar het schema en kom ook
om jouw bijdrage te leveren. Samen moeten we het doen!! Eindtijd is 15:00 uur.
VERDIEPINGSSABBAT PROGRAMMA 2021
Dit kalenderjaar staan er nog twee verdiepingssabbatten op het programma. Tijdens onze
eredienst en sabbatmiddag studie zullen interessante sprekers ons weer geestelijk
verdiepen.
2 oktober: Rudy van Moere: emeritus hoogleraar Oud Testament
13 november: John Sanches: Predikant en Psycholoog werkzaam in penitiaire instellingen.
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STYLING COMMISSIE VRAAGT
Wij zoeken een oude/antieke boekenkast voor de uitleen van boeken die voor/door onze
gemeente beschikbaar gesteld zal worden. Wie heeft er nog een oude kast staan?
Graag in overleg met Nanny, Sharka of Marja V.
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