14 september 2019
PREDIKBEURT VANDAAG
Predikant
: Br. Aad Verbeek.
Predikant-inleider
: Br. Arno Bergmans
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN
21-09 : Br. Rudy Dingjan (Heilig Avondmaal/ Speciale sabbat)
28-09 : Br. Rudy Dingjan (13e sabbat)
OPBRENGST COLLECTE 07-09 -19
Zendingscollecte: € 45,05
GIVT Zendingscollecte: € 43,50 (bruto)
Collecte gemeentekas € 41,97
GIVT Gemeentekas € 7,00 (bruto)
Iedereen hartelijk dank voor zijn gift.
EXTRA COLLECTE
Morgen, 14-09 zal er een extra collecte worden gehouden voor de afdeling ‘gezinspastoraat’
INZEGENING OUDERLING 21-09
Het bestuur heeft voorgesteld Arno Bergmans als (jeugd)ouderling aan te stellen.
Daar zijn uit de gemeente geen bezwaren tegen ingediend.
Op sabbat 21 september zal hij tijdens de eredienst worden ingezegend.
SPECIALE DIENST SABBAT 21-09
Volgende week Sabbat, 21 september is er een speciale dienst welke in het thema staat van
bidden en vasten, terug naar je eerste liefde. Het doel van deze sabbat is verbinding maken
met God en de gemeente, zelfreflectie en reflecteren op de gemeente,
saamhorigheid(sgevoel) ervaren en als gemeente een nieuwe start maken.
Het gaat niet alleen om ons saamhorigheidsgevoel, maar ook om onze zorgen en nood en
dat we ons richten tot God voor een (Zijn) oplossing. We willen vragen om
leiding, we leven in hoop en we weten dat God ons niet in de steek
gaat laten.
Het beloofd een gevarieerd programma te worden met bidden, muziek en
andere bijdragen. Wij ontvangen graag uw bijdragen, hetzij een muziek
video (stuur dan het linkje naar mgjvanemmerik@gmail.com), een mooi gedicht of een
getuigenis. Ook kunt u, wanneer bidden in het openbaar voor u lastig
is, een anoniem gebed indienen. U kunt dit gebed in een gesloten
envelop in het postvakje van Marja van Emmerik leggen, tijdens het
programma zal deze dan door iemand worden voorgelezen. Uw bijdrage
moet uiterlijk 15 september as. bij ons binnen zijn zodat we in de
laatste week alle puntjes op de i kunnen zetten.
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Denkt u verder nog aan de de tafelkleden, graag een effen kleur (wij
hebben er 8 nodig) en glazen potten we moeten er 50 hebben!
Verder hebben wij ook nog wat hulp nodig voor de avondmaaltijd, Marlon
Isenia is hiervoor de contactpersoon en zal ook verschillende mensen
benaderen. Wilt u ook meedoen stem dit dan af met Marlon.
In de gebedsgroep zal de komende weken ook aandacht geschonken worden
aan 21 september, zodra hier meer over bekend is zullen wij u
informeren.
Aan de meesten van u is de ‘zelfvoorbereiding’ uitgereikt, niet iedereen was aanwezig en
daarom treft u deze (nogmaals) als bijlage aan bij deze kerkpost.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een van de commissieleden aanschieten.
KERKPROEVERIJ 28-09
Op 28 september is er ‘Kerkproeverij’. We kunnen dan vrienden, kennissen en buren
uitnodigen om eens een keer een kerkdienst mee te maken. Hiervoor zijn uitnodigingen
gemaakt die uitgedeeld worden en die je aan mensen kan geven die je wilt meenemen.
Rudy Dingjan zal dan onze spreker zijn.
Dit is een kans om eens iemand te vragen die al heel lang in je gedachten zit of die je
misschien net hebt ontmoet en waarvan je denkt, dat is echt iets voor hem/haar.
55+ DAG - 12 OKTOBER A.S.
Op sabbat 12 oktober a.s. zal hier, bij ons in de kerk, de 55+ dag gehouden worden.
Gelukkig zijn er voor sabbat voldoende vrijwilligers die hun hulp aangeboden hebben, maar
er zijn nog vrijwilligers nodig voor vrijdagmorgen 11 oktober om de kerk klaar te maken. Het
voorstel is om dit te doen van 9.00 tot 13.00 uur (of een deel daarvan).
Voor inlichtingen en om u op te geven kunt u contact opnemen met Ans Bekkering. (06 18
13 52 97 / ansbekkering@gmail.com)
https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/55-dag/
ASI-NL *(Adventist-Layman's Services and Industry NL)
Op 19-10 zal er een ASI-congres gehouden worden in Almere.. Gastspreker is wetenschapper
Dr. Rivelino Montenegro (ook een keer te gast geweest in de gemeente Utrecht, waar hij een
zeer interresante middag verzorgde) en hij zal het hebben over hoe wij onze talenten voor
Gods Koninkrijk kunnen inzetten. Verder zullen er verschillende getuienissen gegeven
worden door kerk ondersteunde organisaties. ASI wordt erkend Verder zullen er
verschillende getuienissen gegeven worden door kerk ondersteunde organisaties. ASI wordt
erkend door de Generale Conferentie en de Nederlandse Unie. Er zal voor een lunch gezorgd
worden. Aanvang : 9.30u inde ZDA-kerk ‘Bethanië', Parkwijklaan 5, Almere
Voor meer info ; www.tinyurl.com/asinederland
*ASI Europa en de ASI afdeling NL heeft tot doel het zendingswerk van de Adventkerk te
bevorderen.
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GEBEDSVERZOEK
Aanstaande zondag, 15 september 2019, vindt de vergadering plaats van het Landelijk
Bestuur op het hoofdkantoor te Huis ter Heide.
Geliefde Broeders en Zusters, wilt u alstublieft deze vergadering meenemen in uw gebeden?
Wilt u alstublieft bidden voor de zegeningen van de Here over de besluiten en de plannen
die genomen zullen worden ter bevordering van de missie van onze kerk en de verkondiging
van Gods woord en werk in Nederland? Dat de Heilige Geest de eenheid en de liefde mag
blijven leiden.

AGENDA
Datum
14-09
21-09
28-09
05-10
12-10
25 t/m 27-10

Activiteit

Plaats

Tijdstip

Extra collecte: Afdeling gezinspastoraat
Speciale sabbat, ‘vasten en gebed’
Kerkproeverij
Tienerclub
55+ dag
Health adventure training

Triumfatorkerk
Triumfatorkerk
Triumfatorkerk
Huis ter Heide
Triumfatorkerk
Huis ter Heide

14.30-21.30u
14.30-21.30u
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