24 september 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Martin Hornis
Inleider: br. Ron Bekkering
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
1 oktober 55+ dag
8 oktober br. Wim Wiersema
15 oktober br. Reinder Bruinsma
22 oktober br. Jan Kerssen
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.
COLLECTEOPBRENGSTEN
Sabbat 17 september 2022:
Collecte Gezinspastoraat GIVT: € 17,50 (bruto)
Collecte Gemeentekas GIVT: € 10,00 (bruto)
EXTRA COLLECTE DEZE MAAND
Deze maand hebben wij nog één extra collecte.
24 september is er 13e sabbatschool collecte.
BANKOVERSCHRIJVINGEN
Een dringend verzoek van onze penningmeesters. Wanneer u geld overmaakt op de
bankrekeningen van de kerk van de gemeente Utrecht (voor tienden, zendingsgaven en
extra collectes op bankrekening NL38INGB0000635850 en voor 2%, zaalhuur of
gemeentekas op bankrekening NL62INGB0002307310) wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook
een omschrijving in te vullen, zodat de penningmeester weet waarvoor u het geld bestemd
hebt. Het komt regelmatig voor dat de omschrijving niet ingevuld is, waardoor de
penningmeester zelf moet bepalen waarvoor het geld bedoeld is en dat moet niet nodig zijn.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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VERJAARDAGEN
Deze week zijn er geen verjaardagen bekend in onze gemeenten. Bent u jarig of weet u dat
er iemand jarig is, laat het ons dan weten! Dan houden we er volgend jaar rekening mee.
MULTICULTURELE DIENST
Weet u dat in de gemeente Utrecht al 15 nationaliteiten kerken? Dus we dachten: Laten we
een multiculturele dienst houden en wel op sabbat 12 november. Zet het in uw agenda! Het
wordt een gevarieerd programma. De multiculturele dienst zullen we ook in het licht zien
van de gebedsweek. Dat is tevens de laatste sabbat van de gebedsweek. De gebedsdag
gaven wordt dan ook opgehaald zoals we gewend zijn. Na de eredienst willen we
aansluitend een potluck houden. Hopelijk met 15 verschillende gerechten!!!
135 JAAR ADVENTKERK IN NEDERLAND
Op donderdag 15 september 2022 was het precies 135 jaar geleden dat de eerste vijf
mensen in Nederland toetraden tot het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.
Een bijzondere mijlpaal.
Meer hierover kunt u lezen in de bijlage 1 en de video waarover gesproken wordt in de
bijlage, kunt u bekijken op https://www.adventist.nl/2022/09/20/mijlpaal-135-jaaradventkerk-in-nederland/
BRIEF VAN HET LANDELIJK BESTUUR
In bijlage 2 vindt u een brief van Enrico Karg, namens het landelijk bestuur getiteld
“Opheldering inzake beëindiging inzet voormalige tienerleiding”.
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
22 Oktober
Rudy van Moere:
Onderwerp in voorbereiding
Eind November/begin December:
Spreker en onderwerp nog in voorbereiding.
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