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30 april 2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Reinder Bruinsma 
Inleider: Br. Ron Bekkering 

  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK  
7 mei: Br. Thierry de Reus 
15 mei: Br. Raymond Tan 
22 mei: n.n.b. 
28 mei: zr. Hanneke Tan - Koning 

  
LIVESTREAM   
De eredienst zal ook gestreamd worden via de 
link:  https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg   
  
COLLECTES LOPEN VIA BANK  
1e Collecte EXTRA COLLECTE: voor kinderpastoraat  
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.  
 
VERJAARDAGEN   
Er zijn bij ons geen verjaardagen bekend aanstaande week. Bent u toch jarig? Laat het ons 
weten! 
 
BIJEENKOMSTEN IN DE TUIN BIJ RON EN ANS 
Op de sabbatten 14 mei, 11 en 25 juni en 2 juli bent u van harte welkom in de tuin bij Ron en 
Ans. Amersfoortseweg 18F te Huis ter Heide.  
Het is de bedoeling om te gaan eten om 14.00 uur (graag iets meenemen voor de Potluck). 
Daarna bent u vrij om bijv. te gaan wandelen, Jeu de Boules te spelen (als u zelf ballen hebt 
kunt u die meenemen). Maar u kunt ook gewoon in de tuin zitten om gezellig met een aantal 
mensen te praten.  
Omdat het een buiten aangelegenheid is kan het alleen doorgaan bij mooi weer. We hebben 
wel een aantal stoelen, maar indien mogelijk stoelen meenemen. 
We hopen weer als vanouds een aantal gezellige middagen met elkaar te hebben. 
 
OPERATIE GIOVANNY Aanstaande dinsdag wordt br. Giovanny Kong geopereerd aan zijn 
schouder. Willen jullie hem in jullie gebeden gedenken? 
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JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT  
23 april - 30 april seminar ‘Jezus vinden in het boek Openbaring’    
28 Mei      Hanneke Tan: ‘Gezondheid en geloof’   
18 juni      Jean Luka Murk: ‘de genetische code’  
27 augustus Jacob Engelgeer:"Berouw vergeving verzoening" of "begeleiding bij ernstig 

zieke of stervende"  
22 Oktober   Rudy van Moere: Onderwerp in voorbereiding  

Eind November/begin December: Spreker en onderwerp nog in voorbereiding.   
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Afgelopen sabbat, 23 april begon het 
seminar: ‘Jezus vinden in het boek 
Openbaring’ in onze kerk.  
Verschillende gemeentes of groepen volgen 
het gezamenlijk online, maar ook in de kerk 
zijn er geïnteresseerden. Er komen van 
verschillende kanten positieve reacties 
binnen.  
Zondag werd de bijeenkomst afgesloten 
met een heerlijke maaltijd. 
Vanavond zullen we na de bijeenkomst 
gezamenlijk sabbat openen en morgen 
wordt afgesloten met een laatste 
bijeenkomst. Ook hebben we morgen een 
potluck, vergeet niet iets lekkers mee te 
nemen! 
Nodig ook familie, vrienden en kennissen 
uit! 
Hierbij foto’s voor een impressie: 
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