20 augustus 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Aad Verbeek
Inleider: zr. Renée den Hollander
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
27 augustus br. Timo de Vries
3 september br. Rudy Dingjan
10 september br. Enrico Karg
17 september br. Frank Teeuwen
24 september br. Martin Hornis
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
Op 23 augustus is br. Cristopher Manessen jarig.
We wensen hem een heel fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
ZIEKEN
Afgelopen week is Timo tijdens het mountainbiken in Duitsland gevallen. Hij is daar
opgenomen in een ziekenhuis en moest geopereerd worden.
Afgelopen donderdag is hij thuisgekomen. Wij wensen hem sterkte en een voorspoedig
herstel!
GEEN VERDIEPINGSSABBAT 27 AUGUSTUS
Volgende sabbat 27 augustus hebben we helaas geen verdiepingssabbat. Jacob Engelgeer is
nog niet helemaal hersteld en houdt zijn overdenking en presentatie in de middag tegoed
voor een andere keer. Gelukkig hebben we wel Br. Timo de Vries bereid gevonden voor ons
de overdenking te doen.
Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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AGENDA 2023
In de bijlage vindt u een agenda met landelijke activiteiten voor 2023.
Let op: Deze planning is onder voorbehoud en kan o.a. in verband met eventuele Coronamaatregelen nog worden aangepast. Op de site (www.adventist.nl) vindt u altijd de meest
up-to-date agenda.
ADVENT GOSPEL EXPERIENCE
In de bijlage wordt Advent Gospel Experience onder uw aandacht gebracht. Een unieke
mogelijkheid voor muzikale leden en bezoekers om samen in een groot gospelkoor te zingen
en een concert te geven. Alle informatie over Advent Gospel Experience vindt u in de bijlage
en op de site: https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/advent-gospelexperience/.
55+ DAG
Op sabbat 1 oktober 2022 vindt in onze kerk 55+ dag plaats. Thema van de dag is ‘Oog voor
elkaar’.
Alle 55-plussers zijn van harte welkom op deze dag. Aanmelden voor deze dag is niet nodig;
ook zijn er geen kosten aan verbonden. Neem wel zelf lunch mee. Wij zorgen voor soep en
drinken. Zie ook bijlage (poster).
Programma
10.00u-10.45u: Inloop
10.45u-12.15u: Dienst (Jacob Engelgeer)
12.15u-13.30u: Lunchpauze
13.30u-16.00: Middagprogramma (Stef Heerema)
16.00u: Vesper (Wim Altink)
OPROEP VRIJWILLIGERS 55+ DAG
Op 1 oktober is de gemeente Utrecht weer gastheer/vrouw van de landelijke 55+ dag. Dit
belooft weer een drukke en gezellige dag te worden waarin we veel broeders en zusters uit
het hele land zullen ontvangen in onze mooie kerk. We hebben weer veel vrijwilligers nodig.
Wie zou de zorgraad willen helpen bij de organisatie van de catering rondom deze dag. Je
kunt je opgeven bij Carin Niewold of Marja Vastenhout.
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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