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26 november 
2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Ronald Balk 
Inleider: br. Ron Bekkering 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
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.  
 
UITSCHRIJVING   
Br. Marcel van Valen en Zr. Irene van Valen - van Hoof zijn al enige jaren vaste bezoekers van 
Adventgemeente Alphen DC. In plaats van een overschrijving naar die gemeente vroegen zij 
ons onlangs om hen uit te schrijven als lid van het Kerkgenootschap der 
Zevendedagsadventisten. Zij blijven Alphen DC bezoeken, maar willen niet langer lid zijn van 
de wereldkerk. Wij respecteren en accepteren hun keus en werken mee aan deze 
uitschrijving, al spijt het ons wel. Wij wensen Marcel en Irene Gods zegen toe en alle goeds 
in hun wandel met Hem. 
 

ADRA PLANT 1000 BOMEN           
ADRA Nederland heeft afgelopen woensdag met een groep vrijwilligers bomen gepland op 
landgoed Marienwaerdt te Beesd. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. De jongste deelnemer was 11 en de 
oudste 86!! 
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Door het planten van een ADRA-bos kunnen we onze ‘voetafdruk’ compenseren en ons 
rentmeesterschap serieus nemen. 
Het leuke aan het project is ook dat je je ‘adoptieboom’ op internet kan blijven tracken.  
We hebben info gekregen van zowel ADRA-directeur Geert Hendriks, Reinier van de Berg 
(meteoroloog) als van de organisatie 
‘Life Terra” die als doel heeft 500 miljoen bomen te planten (één voor elke Europeaan). 
 
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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