27 augustus 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Timo de Vries
Inleider: br. Arno Bergmans
PREDIKBEURT VOLGENDE
WEKEN
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.
COLLECTEGAVEN
Sabbat 2 juli 2022 t/m 20/8/2022 samengevat:
Zendingscollecte GIVT: € 191,20 (netto)
Zendingscollecte GIVT: € 60,00 (bruto)
Gemeentekas Collecte GIVT: € 42,54 (netto)
Gemeentekas Collecte GIVT: € 15,50 (bruto)
Collecte Advent GIVT: € 42,25 (netto)
Bankoverschrijvingen van 1 juli 2022 t/m 25 augustus 2022:
Voor Gemeentekas: €365,07
VERJAARDAGEN
Op 28 augustus is zr. Patricia Creebsburg jarig.
Op 2 september is Charice Manessen jarig (10 jaar).
We wensen hen beiden een heel fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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ZIEKEN
Afgelopen week heeft Renée een ongeluk gehad met haar hand. Hierna is haar hand
geopereerd. Zij zal 3 maanden revalideren. Willen jullie voor Renée bidden?
GEEN VERDIEPINGSSABBAT AANSTAANDE SABBAT
Zoals eerder bericht hebben we aanstaande sabbat 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.
WILT U HELPEN?
Al enige tijd zijn we aan het kijken hoe we ons podium geschikter kunnen maken qua
aankleding. Dit o.a. voor de stream, maar ook voor het oog in de kerkzaal. Graag willen we
de grijze muur wat meer bedekken zodat we een vriendelijkere en warmere uitstraling
krijgen.
Dit willen we gaan doen door wat plantenbakken met groene planten en door het plaatsen
van (kleur) verlichting. Aangezien we nogal wat noodzakelijke reparaties hebben aan ons
gebouw en we ook nog een aantal zalen (nl. E en F) gaan opknappen (zie bericht verderop)
zullen we moeten kijken naar het budget. Dit hebben we voor de aankleding op dit moment
niet.
Nu is onze vraag wilt u door middel van een donatie helpen. We hopen via deze actie het
benodigde geld voor de aankleding bij elkaar te krijgen.
Hoe kunt u doneren. U kunt geld overmaken naar de bankrekening van de gemeente
(NL62INGB0002307310) o.v.v. aankleding podium.
Wilt u meedoen laat dit dan even weten aan Marja van Emmerik. Alle hulp stellen wij zeer
op prijs.
KLUSSEN!
De vakanties zitten er voor de meesten weer op. We willen daarom met nieuwe energie
gelijk van start gaan met een aantal klussen in de kerk. We gaan de zalen E en F (voormalig
G) aanpakken. Om de kosten een beetje te drukken is het fijn om wat extra handjes te
hebben. Wilt u hierbij helpen?
Waarvoor hebben we handjes nodig:
- de zalen moeten leeggeruimd worden
- de plafondplaten moeten verwijderd worden
- de gordijnen moeten verwijderd worden
- muren moeten worden gesaust
- ramen gezeemd
- vloer gepolijst
en nog een aantal klusjes.
Dit alles wordt gecoördineerd door Hans en Jack. Het zal niet allemaal op 1 dag gedaan
kunnen worden maar 't is al wel fijn te weten op wie we kunnen rekenen.
Wil je helpen, dat zou heel erg fijn zijn, we starten zondagmiddag 2 oktober om 14.30 uur
met de zalen leegruimen en de werkzaamheden aan het plafond. Afhankelijk van hoe snel
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dit gaat kunnen we vervolgstappen ondernemen. We hebben een 2e zondagmiddag gepland
voor de vervolgwerkzaamheden. Dit is op zondag 16 oktober.
Wil je helpen, laat dit dan weten aan Marja van Emmerik.
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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