29 oktober 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Zr. Frenny Wiersema-Ririhena
Inleider: br. Ayron Esclodina
PREDIKBEURT VOLGENDE
WEKEN
5-11 Wim Altink
12-11 Multiculturele dienst
19-11 Thijs de Reus
26-11 Ronald Balk
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.
COLLECTEOPBRENGSTEN
Sabbat 22 oktober 2022:
Collecte Zending GIVT: € 55,00 (bruto)
Collecte Gemeentekas GIVT: € 35,00 (bruto)
GEBEDSGROEP GROEPSAPP
De gebedsgroep heeft al een tijd een groeps-app waarmee gebedsverzoeken kunnen
worden gedeeld.
Nu is vanuit de gemeente gevraagd of mensen die niet met de gebedsgroep samenkomen
wel kunnen meedoen met de groeps-app zodat zij ook kunnen bidden voor de
gebedsverzoeken die worden gedaan.
Wilt u ook meedoen in de groeps-app van de gebedsgroep, dan kunt u zich hiervoor
aanmelden bij Wilma van Amstel.
Haar e-mailadres is weegeevanamstel@hotmail.com en haar telefoonnummer 06-51397578.
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HUISHOUDELIJKE VERGADERING
Woensdag 19 oktober jl. heeft de huishoudelijke vergadering plaatsgevonden. Het verslag
van deze vergadering zal u binnenkort bij de kerkpost ontvangen. Voor nu is er een brief van
het stuurteam bijgevoegd.
HEILIG AVONDMAAL
Sabbat 5 november komt broeder Wim Altink bij ons spreken en zullen we samen het Heilig
Avondmaal met elkaar vieren.
GEBEDSWEEK ALGEMEEN
Van 5 november tot en met 12 november wordt een gebedsweek gehouden. In de bijlage 2
vindt u een brief van de landelijke voorzitter over deze week.
GEBEDSWEEK UTRECHT
We willen tijdens de gebedsweek op twee avonden samenkomen om een lezing te lezen en
samen te bidden.
Op dinsdag 8 en 10 november willen we samenkomen. Op dinsdag 8 november bij Ans en
Ron, Amersfoortseweg 18F te Huis ter Heide en op 10 november in zaal D van onze kerk.
We willen beide avonden beginnen om 19.30 uur.
KERSTDOZENACTIE
Wilt u weer meehelpen deze dozen te vullen?
Dat kan op 3 manieren. U kunt een doos meenemen, thuis vullen en weer bij ons inleveren.
U mag ook spullen inleveren. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de bijlage van vorige
week. U mag ook geld geven aan Ayron of Ellen. Zij vullen hiermee de dozen dan aan.
De uiterste inleverdatum is sabbat 19 november.
MULTICULTURELE DIENST
Weet u dat in de gemeente Utrecht 15 nationaliteiten kerken? Hoogtijd om weer een
multiculturele dienst te houden. Dat doen we op sabbat 12 november.
De dienst zal van 10 uur tot 12 uur plaatsvinden. Het is een doorlopend programma, we
slaan eenmalig de sabbatschool over. Aansluitend zullen we samen een gezellige maaltijd
met elkaar houden. Hopelijk met minstens 15 verschillende internationale gerechten!
Zet het in uw agenda! Het wordt een gevarieerd programma. De multiculturele dienst zullen
we in het licht zien van de gebedsweek. Dat is tevens de laatste sabbat van de gebedsweek.
De gebedsdagsgaven worden dan ook opgehaald zoals we gewend zijn.
KLUSSEN
Zondagmiddag 30 oktober willen we vooralsnog weer een klusmiddag organiseren. De
stukadoor is geweest en het is nu een kwestie van tijd voordat de muren droog zijn en er
geschilderd kan worden. Voor de klussers onder ons reserveer deze datum in ieder geval in
je agenda, zodra er meer bekend is volgt er meer info over de werkzaamheden die nog
gedaan moeten worden en welke hulp gewenst is.
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
Eind November/begin December: Spreker en onderwerp nog in voorbereiding.
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