
 
 
 
 

Mail uw berichten voor vrijdag 15.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

25 januari 2020 
 
PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Ron Bekkering  
Predikantinleider : Br. Ayron Esclodina   
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
01-02 : Br. Thijs de Reus 

OPBRENGST COLLECTE  
Zendingscollecte   : € 63,15 
GIVT Zendingscollecte  : € 39,50 (bruto) 
Collecte Leven & Gezondheid : € 104,60 
GIVT Leven & Gezondheid  : € 57,50(bruto) 
Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
BENOEMINGEN 
Het kerkbestuur stelt voor om zr. Madelon van Emmerik te benoemen als jeugdleider. 
Tevens zal Madelon zitting nemen in het kerkbestuur. 
Het voorstel is om br. Jan Frieling te benoemen als leider van het nieuw te vormen gastteam. 
Mocht u bezwaren hebben tegen deze benoeming(en), wilt u dat dan schriftelijk melden 
vóór donderdag 30 januari bij Ron Bekkering (e-mail: ronbekkering49@gmail.com). 
 
BIJBELQUIZ 
Deze sabbat is het weer tijd voor de nationale Bijbelquiz! We verzamelen tussen 14.30 en 
14.45 uur in een van de kerkruimtes en om 15.00 uur starten we. Vóór 18.00 uur moet de 
oplossing worden doorgegeven. En natuurlijk gaat ons dat weer lukken, mits zoveel mogelijk 
van ons meedoen! Overigens zullen de tieners de quiz niet doen. 
 
KAMER GEZOCHT 
Eddy Jimoh, die nu nog in het AZC verblijft, zoekt op zeer korte termijn een kamer. 
U kunt hem eventueel zelf op sabbatmorgen in de kerk aanspreken, of contact opnemen 
met Rudy Dingjan. 
 
JEU DE BOULES 
Het was weer een ontzettend gezellige avond afgelopen sabbat 18 januari. Ook dit jaar 
speelden jong en oud het spelletje petanque of te wel jeu des boules. 46 deelnemers deden 
dit keer mee wat een ongelofelijk aantal was. Dit jaar was de 1e prijswinnaar Ben van Valen. 
Vrijwilligers van de petanque vereniging genoten met ons mee en nodigen ons alvast uit 
voor volgend jaar. Onze planning is 30 januari 2021. Dus zet het in uw agenda! 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
- - - - 

 


