01 September 2018
PREDIKBEURT
Zr. Renee den Hollander.
Predikantinleider : Zr. Laila Andaloussi
OPBRENGST COLLECTE
Sabbatschoolcollecte
GIVT Sabbatschoolcollecte
Collecte Gemeentekas
GIVT Collecte Gemeentekas

€
€
€
€

25 Augustus
69,55
19,00 (bruto)
40,65
5,00 (bruto)

OPENINGSKAMP
Onze advent jongeren zijn weer van harte welkom op het Landgoed Oud Zandbergen tijdens
het jaarlijkse openingskamp. Dit jaar is het kamp van 14-16 september 2018.
Anders dan voorgaande jaren hebben we dit jaar niet één maar zelfs vier sprekers! Gabriel
Kwayie, Choni Miguel, Bert Nab en Jolanda Krikken delen alle vier hun visie op dit thema.
Daarnaast is er natuurlijk genoeg tijd over om lekker met vrienden te kletsen, muziek te
maken of een spelletje te doen. Kom jij gezellig met ons kamperen?
INZAMELINGSACTIE KRINGLOOP (1-9 t/m 15-9)
De komende 3 weken willen we een inzamelingsactie houden voor Stichting IKN
(Internationale kinderhulp Nederland). Br. Dimitri Triantos uit de gemeente Dordrecht is al
jaren actief als vrijwilliger. D.m.v verkoop van kleding en kringloopartikelen haalt hij
gemiddeld 12.000 euro per jaar op voor deze stichting. Dus...bent u van plan uw zolder op
te gaan ruimen, uw kledingkast, de schuur etc. Dan kunt u dat meebrengen naar de kerk.
De komende 3 weken zullen er dozen in de hal staan waar u uw spullen in kwijt kunt.
Bij eventuele vragen kunt u terecht bij Arno/Marja.
JARIG
Op maandag 3 September is Br. Ben van Valen jarig. We wensen hem een hele fijne dag en
een gezegend nieuw levensjaar toe.
ZIEKEN
Wilt u de zieken in uw gebeden gedenken?
Wij denken in het bijzonder aan onze predikant Lex van Dijk, die overspannen is. Hij heeft zich
ziekgemeld en aangegeven dat het zeker enige tijd zal gaan duren. Wilt u voor hem en zijn
gezin bidden? Maar ook de andere zieken hebben uw voorbede nodig.
BIJBELQUIZ 27-10
Sabbatmiddag 27 oktober is er na de eredienst, rond 13 uur, weer de gelegenheid om mee
te doen aan een Bijbelquiz om je Bijbelkennis op speelse maar ook uitdagende manier te
testen en te vergroten. Iedereen is weer van harte welkom. Neem wel zelf een lunch mee!
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FOTOWEDSTRIJD
Zoals al eerder is aangegeven is er een fotowedstrijd gestart. We nodigen zoveel mogelijk
mensen uit hier aan deel te nemen. De winnende foto zal worden geprint op wandformaat
van zaal D en daar worden geplaatst. Maar ook met de niet-winnende foto's gaan we wat
leuks doen. Let op: uiterste inleverdatum is 30 september a.s.
Informatie over de fotowedstrijd vind je hier: https://www.adventkerkutrecht.nl/fotowedstrijd
AGENDA
Datum

Onderwerp

Waar / Bij wie?

14 t/m 16-09
06-10
07-10
13-10
20-10

Openingskamp
Tienerclub
Evangelisatiedag
55+ dag
Pandoratrail 2.0

Huis ter Heide
Triumfatorkerk
n.t.b.
Triumfatorkerk

Tijd

14.30-21.30
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