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 3 december 2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Zr. Jolanda Krikken 
Inleider: zr. Renée den Hollande 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE 
WEKEN  
10-12 br. Jean-Luc Murk 
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. 
 

OPBRENGSTEN GEBEDSGAVEN 

Nederlandse Unie: 

Contant € 310,00 

Bank € 725,00 

Generale Conferentie: 

Contant € 200,00 

Bank € 780,00 
 
COLLECTEOPBRENGSTEN 
Sabbat 19 november 2022: 
Collecte Zending GIVT: € 27,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas GIVT: € 15,00 (bruto) 
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Sabbat 26 november 2022: 
Collecte Zending GIVT: € 73,00 (bruto) 
Collecte Gemeentekas GIVT: € 28,00 (bruto) 
 
Bankoverschrijvingen van 1 oktober tot en met 30 november 2022: 
Voor Gemeentekas: € 459,50 
Als Gift/Donatie: € 120,00 
 
SPECIALE COLLECTES UITGELEGD 
Maandelijks is er meestal één of zijn er meerdere speciale collectes. Hoewel meesten wel 
weten waar de collecte naar toe gaat, hieronder toch nog een uitleg/reminder: 
SHANA  
Stichting Historisch Archief Nederlandse Adventkerk (SHANA) beheert de historisch 
belangrijke documenten van het kerkgenootschap. Een belangrijk aspect is relevante 
archieven van het kerkgenootschap te ordenen en de historisch belangrijke stukken veilig te 
stellen voor professionele opslag.  
Afdeling Kinderpastoraat  
Kinderen zijn een belangrijke groep binnen de kerk. De afdeling Kinderpastoraat is het meest 
zichtbaar op de jaarlijkse Kidzrally, maar verzorgt bijvoorbeeld ook trainingen voor de 
kindersabbatschoolleiders.  
Departement Ontwikkeling & Toerusting  
Het Departement Ontwikkeling & Toerusting verzorgt onder meer: preekcursussen, draagt 
zorg voor predikanten, pastoraal werkers en ouderlingen en verzorgt het 
sabbatschoolmateriaal. Ook Investeren in je gemeente, waarmee gemeenten worden 
begeleid om opnieuw te gaan groeien, wordt georganiseerd door Departement Ontwikkeling 
& Toerusting.  
Afdelingen Jeugd en Scouting & Pathfinders  
We houden de jeugd graag betrokken bij de kerk. De afdelingen Jeugd en Scouting & 
Pathfinders zijn er om jongeren te ondersteunen in de ontwikkeling van hun geloof en biedt 
jongeren de mogelijkheid het geloof op een eigentijdse manier te beleven en te delen. De 
drie grote evenementen van dit jaar zijn het jeugdcongres, het openingskamp en de 
camporee.  
ADVENT  
Advent is het ledenblad van de Adventkerk.  
Landgoed Oud Zandbergen  
Landgoed Oud Zandbergen is deel van de Adventkerk. Een landgoed dat heden en verleden 
met elkaar verbindt door middel van het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van 
de medewerkers en leden van onze kerk door middel van het bieden van inspirerende 
bijeenkomsten. Het landgoed bestaat uit een gedeelte bebossing en open velden, het 
hoofdkantoor van de Adventkerk en een aantal gebouwen en woningen. De gebouwen 
bestaan uit de Blokhut, het Koetshuis (voorheen vormingscentrum) en de Wasserij. Deze 
gebouwen worden op dit moment gebruikt voor scouting en Pathfinders doeleinden en als 
vergaderlocatie en groepsaccommodatie voor leden van de Adventkerk.  
Afdeling Gezinspastoraat  
Relatieweekenden, met het gezin kamperen op landgoed Oud Zandbergen, een dag voor 
ouders en Kids in Discipleship –een programma waarbij je als gezin actief bezig bent met 
bijbelstudie: Afdeling Gezinspastoraat zet zich in voor het gezin.  
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ESDA-Instituut  
Het ESDA-Instituut ondersteunt lokale gemeenten bij de verkondiging van het evangelie met 
schriftelijke en digitale cursussen en stelt materialen ter beschikking. ESDA brengt niet-
adventisten in contact met het evangelie en met de plaatselijke gemeenten.  
ADRA 
ADRA geeft handen en voeten aan het christelijke gedachtengoed en zet zich wereldwijd in 
voor sociale en economische gelijkheid en bestrijdt structurele armoede. ADRA draagt bij 
aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in rampgebieden en 
ontwikkelingslanden. 
13e sabbatschool 
Aan het einde van elk kwartaal is er een zogeheten ‘13e sabbatschool’. Dat is een 
mogelijkheid om extra te geven aan evangelisatie. 
 
KERSTIENDST 
Sabbat 24 december 2022 hebben is er een kerstdienst. Deze begint om 10.30 uur. U bent 
van harte uitgenodigd! Zie in de bijlage meer informatie.  
 
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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