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14 januari 2023   

  

 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Thierry de Reus 
Inleider: Br. Ron Bekkering 
 
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
28-01 Br. Maarten Taal 
04-02 Br. Coen Mattern 
11-02  onbekend 
18-02 Br. Jacob Engelgeer 
  
LIVESTREAM VAN DE DIENST  
De eredienst zal gestreamd worden via de link: 
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
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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.  
 
OPBRENGST COLLECTE 14-1-23 
Collecte zending GIVT : 20,00 (bruto) 
Kinderpastoraat GIVT: 15,- (bruto) 
 
VERHUUR VAN TRIUMFATORKERK 
We zijn blij dat we de gemeente Utrecht weer te gast mogen hebben in onze kerk. Ook zijn 
we dankbaar voor de vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Het zal verspreidt over 
een aantal weken plaatsvinden.  
 
VOORTGANG OPKNAPPEN ZAAL E en F 
Afgelopen tijd is er weer gewerkt aan het opknappen van zaal E en F. De wanden zijn gestuct 
en geverfd. De plafonds met verlichting zijn vervangen en zijn grotendeels af. Verder zijn er 
nieuwe tafels en gordijnen besteld. We zijn blij en dankbaar voor de vrijwilligers die dit 
mogelijk maken. Langzamerhand worden dit ook twee mooie ruimtes  
 
 
JEU DE BOULESAVOND 2023 

Vorig jaar rond deze tijd zaten we in een lockdown ivm corona. Sinds een aantal jaren 
houden we met de gemeente een traditie in stand om met elkaar gezellig een avond te jeu 
de boulen. Uiteindelijk konden we vorig jaar de jeu de boulesavond eind maart houden. Dat 
tijdstip werd door velen als prettig ervaren. Dit jaar gaan we weer boulen in Nieuwegein en 
wel op sabbat 25 maartom 19 uur Petanque Centrum Nieuwegein,  Galecopperzoom 1, 
Nieuwegein.        
  

DATA STUURTEAM VERGADERINGEN 
De stuurteamvergaderingen van 2023 zijn gepland, deze zullen om de 6 weken worden 
gehouden. Heeft u agendapunten stuur deze dan aan: secretaris.utrecht@gmail.com 
 

De data zijn: 
- woensdag 25 januari 
- woensdag 8 maart  
- woensdag 19 april  
- woensdag 31 mei 
- woensdag 5 juli  
- woensdag 30 augustus  
- woensdag 11 oktober  
- woensdag 29 november 
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