1 oktober 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
55+ dag
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
8-10 Wim Wiersema
15-10 Reinder Bruinsma
22-10 Rudy van Moere
29-10 Frenny Wiersema-Ririhena
5-11 Wim Altink
12-11 Multiculturele dienst
19-11 Thijs de Reus
26-11 Ronald Balk
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.
COLLECTEOPBRENGSTEN
Sabbat 24 september 2022:
Collecte 13e Sabbatschool GIVT: € 126,50 (bruto)
Collecte Gemeentekas GIVT: € 9,50 (bruto)
BANKOVERSCHRIJVINGEN
Een dringend verzoek van onze penningmeesters. Wanneer u geld overmaakt op de
bankrekeningen van de kerk van de gemeente Utrecht (voor tienden, zendingsgaven en
extra collectes op bankrekening NL38INGB0000635850 en voor 2%, zaalhuur of
gemeentekas op bankrekening NL62INGB0002307310) wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook
een omschrijving in te vullen, zodat de penningmeester weet waarvoor u het geld bestemd
hebt. Het komt regelmatig voor dat de omschrijving niet ingevuld is, waardoor de
penningmeester zelf moet bepalen waarvoor het geld bedoeld is en dat moet niet nodig zijn.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
VERJAARDAGEN
2 oktober is br. Sherwin Isenia jarig.
We wensen hem een heel fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
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KLUSSEN!
Aanstaande zondag, 2 oktober, starten we met klussen in de zalen E en F (voormalig G).
Kom helpen, we hebben verschillende handjes nodig voor:
- het leegruimen van de zalen
- verwijderen plafondplaten
- verwijderen gordijnen
- sausen van de muren
- polijsten van de vloer
en nog veel meer.
Dit zal niet allemaal op 1 dag gedaan kunnen worden we zullen dan ook zondagmiddag 16
oktober verder gaan.
Wil je helpen, dat zou heel erg fijn zijn, we starten zondagmiddag 2 oktober (en 16 oktober)
om 14.30 uur.
TEAM DIENEN
Team ‘dienen’ heeft op 14-09 een gesprek gehad met de wijkcoördinator van Kanaleneiland.
Het was fijn om kennis met haar te maken en we hebben ook een beetje een beeld gekregen
wie en welke organisaties er actief zijn in de wijk.
Zo verschijnt er bijvoorbeeld elke 2 weken een nieuwsbrief van de gemeente Utrecht wat er
zoal speelt op Kanaleneiland.
Op 27-09 waren we uitgenodigd op de ‘Nationale Burendag’ door Stichting Educatie
Centrum Utrecht (SECU) waar we hartelijk werden ontvangen met koffie en lekkers. Alle
organisaties uit de buurt waren welkom en het was goed om elkaar te leren kennen.
Zo wordt het ook mogelijk dat als we iets willen organiseren als kerk, we weten waar en bij
wie we moeten zijn.
KERSTDOZENACTIE
De kerstdozen actie van dit jaar gaat van start.
In de bijlage 1 is de informatie over de kerstdozenactie van dit jaar te vinden.
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.
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. Zet het in uw agenda!
We hebben 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 gebedsdag
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gaven worden dan opgehaald zoals we gewend zijn. Na de eredienst willen we aansluitend
een potluck houden. Hopelijk met 15 verschillende gerechten!!!
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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