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19 november 2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Thijs de Reus 
Inleider: zr. Wilma Bekkering 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
26-11 br. Ronald Balk 
03-12 zr. Jolanda Krikken 
10-12 br. Jean-Luc Murk 
17-12 br. Henk Koning 
  
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.  
 
COLLECTE OPBRENGSTEN  
Sabbat 5 november 2022: 
Collecte Zending GIVT: € 27,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas GIVT: € 7,50 (bruto) 
 
Sabbat 12 november 2022: 
Collecte Zending GIVT: € 49,00 (bruto) 
Collecte Gebedsdaggaven NUC GIVT: € 125,00 (bruto) 
Collecte Gebedsdaggaven GC GIVT: € 60,00 (bruto) 
 
GESLAAGD 
Vorige week is Noah Bergmans geslaagd voor zijn opleiding HBO-Bouwkunde. 
Gefeliciteerd Noah en veel succes en zegen met het vinden van een leuke baan!! 
 
OVERSCHRIJVING 
Zr. Judith Roelandse, kerkt al een enige tijd niet meer in de gemeente Utrecht. Zij heeft 
aangegeven dat zij nu ook overgeschreven wil worden naar de gemeente Xpreszo te 
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Rotterdam. Hoe spijtig ook, wij zullen vanzelfsprekend wel aan deze overschrijving 
meewerken.  
 
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. 
 
KERSTDOZENACTIE 
Aanstaande sabbat, 19 november, is het uiterste datum om spullen en/of dozen in te 
leveren. Wilt u meer weten, dan kunt u kijken in de voorgaande kerkposten of u kunt meer 
informatie vragen bij Ayron en/of Ellen Kneefel. 
 
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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