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4 december 2021  
  

PREDIKBEURT DEZE WEEK   
Eigen invulling 
Inleider: Renee den Hollander 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK 
11 dec: Jolanda Krikken 
18 dec: Aad Verbeek 
25 dec: Rudy Dingjan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENST 
Deze sabbat hebben we een aangepaste dienst. We hebben geen spreker, maar wel een 
doorlopende dienst met veel afwisseling en dus ook zeer de moeite waard om voor te 
komen. 
Mocht u een getuigenis hebben die u graag wil vertellen, dan is hier deze dienst ook ruimte 
voor. 
Er zal deze sabbat GEEN LIVESTREAM zijn. 
  
VERJAARDAGEN  
Deze sabbat is Aldriana Soejoso jarig. 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. 
  
ZORGRAAD NIEUWS 
Er zijn verschillende mensen in onze gemeente die door een moeilijke/verdrietige periode 
heen gaan en/of ziek zijn. 
Vanuit zorgraad bidden wij voor deze mensen, in het bijzonder voor Wilma van Amstel en 
Nico en Lucy Ran. Wilt u hen ook in uw gebed opnemen? 
 
KERSTDOZENACTIE 
Namens het Adra team wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft 
bijgedragen aan de kerstdozenactie. Een speciale dank ook aan de Karen groep. 
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Wij hebben dit jaar 37 dertig dozen opgestuurd. Geweldig! De kinderen in Macedonië zullen 
hier blij mee zijn! 
Groeten, Ayron 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORONA MAATREGELEN;  
Wij, als bestuur, volgen de maatregelen t.a.v. het voorkomen van Corona-besmettingen door 
de overheid ons opgedragen.  
  

1. Bij binnenkomst ontsmetten we onze handen.  
2. Wij houden 1,5 meter afstand, dus ook tijdens de sabbatschool bespreking in 
zaal D en de hal. Wanneer de groep te groot wordt en de 1,5 meter niet 
gehouden kan worden, kunnen we ook gebruik maken van zaal E.  
3. We geven elkaar geen hand.  
4.  Wanneer u een mondkapje wilt opdoen, bent u daar natuurlijk vrij in. Dit 
geldt voor het zich bewegen in de kerk. Als u op uw plaats zit kunt u het 
mondkapje afdoen.  
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5. U wordt dringend verzocht om ook de 1,5 meter te respecteren tijdens het 
samenzijn na de dienst.  
6. Bij verkoudheid of griepverschijnselen het dringende advies om thuis te 
blijven.  

  
Spreek indien nodig elkaar aan op het niet volgen van dit dringende advies, zodat we de 
komende periode als kerkgemeenschap veilig bij elkaar kunnen blijven komen.  
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