10 september 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Ron Bekkering
Inleider: zr. Laila Andaloussi
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
17 september br. Frank Teeuwen
24 september br. Martin Hornis
1 oktober 55 plus dag
8 oktober br. Wim Wiersema
15 oktober br. Reinder Bruinsma
22 oktober br. Jan Kerssen
LIVESTREAM
De eredienst zal ook gestreamd worden via de
link: https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
COLLECTES LOPEN VIA BANK
1e Collecte EXTRA COLLECTE: voor kinderpastoraat
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.
VERJAARDAGEN
Op 11 september is zr. Francien jarig.
Op 12 september is Kevin Duijker jarig.
Op 13 september zijn br. Ron Bekkering en zr. Rigna Angila jarig.
Op 16 september is zr. Hunt jarig.
We wensen hen allen een heel fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
WILT U HELPEN?
Zoals eerder bekend gemaakt willen we weer wat klussen in ons kerkgebouw gaan
aanpakken.
We zullen in ieder geval op 2 zondagmiddagen nl. 2 en 16 oktober vanaf 14.30 uur gaan
klussen in de zalen E en F. Er zijn verschillende klussen te doen en extra handen kunnen we
altijd gebruiken. Maakt niet uit hoe groot of sterk deze handen zijn er zijn kleine en grote
klussen.
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Is het fysiek helpen geen optie maar wil je toch een extra steentje bijdragen dan kun je ook
eventueel een donatie doen voor de aankleding van het podium. Ook hier zijn we heel erg
blij mee. De donatie kan naar de bankrekening (NL62INGB0002307310) van de gemeente
overgemaakt worden o.v.v. aankleding podium.
HUISHOUDELIJKE VERGADERING
Op woensdag 19 oktober as. zal er een huishoudelijke vergadering plaatsvinden. We zullen
o.a. de financiële verantwoording doorspreken, het komende uniecongres en andere punten
die onze gemeente aangaan.
We zullen starten om 20 uur in zaal D van ons kerkgebouw. We hopen dat u allen aanwezig
zult zijn.
Heeft u agendapunten voor deze vergadering dan kunt u deze tot uiterlijk 13 oktober as.
mailen naar secretaris.utrecht@gmail.com.
Wilt u voor wat lekkers zorgen tijdens de huishoudelijke vergadering, geef dit dan door aan
Marja van Emmerik.
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
22 Oktober
Rudy van Moere:
Onderwerp in voorbereiding
Eind November/begin December:
Spreker en onderwerp nog in voorbereiding.
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