
 
 
 
 

Mail uw berichten voor vrijdag 18.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

7 December 2019 
 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Spreker                            : Zr. Mirjam Booij- Hendriks 
Predikantinleider           : Br. Ayron Esclodina 
                                 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN   
14-12  : Br. Jack Renfurm 
21-12  : Ds. Rudy Dingjan/Kerstdienst 
 
OPBRENGST COLLECTE 
Sabbat 23-11-2019 
Zendingscollecte:                            € 61,90 
GIVT Zendingscollecte:                  € 35,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas:                  € 48,40 

GIVT Gemeentekas                     € 15,00 (bruto) 
  

Sabbat 30 –11-2019:: 
Zendingscollecte:                           € 83,20 
GIVT Zendingscollecte:                  € 23,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas:                 € 33,85 
GIVT Gemeentekas:                       € 7,00 (bruto) 

 

COLLECTE EXTRA 21-12 
Op sabbat 21-12 zal er een extra collecte gehouden worden voor “Help ADRA helpen”. 
 
KLUS-/ OPRUIMDAG 23-12 
Op maandag 23 december en evt.dinsdag 24 december, indien nodig, willen we een klus-
/opruimdag organiseren in de kerk. Op die dag zullen o.a. de kleine keuken worden 
verwijderd en diverse ruimten opgeruimd worden (waaronder ruimte F). Er zal een container 
besteld worden om alle overbodige spullen af te voeren.  
Komt u ook helpen? 
Verdere info of opgeven kan bij Hans Vastenhout of Ron Bekkering 
 
HUISHOUDELIJKE VERGADERING 15-01-2020 
Op woensdag 15 januari 2020 willen we een huishoudelijke vergadering houden voor de 
leden van de gemeente Utrecht. We willen beginnen om 20.00 uur en er is een inloop om 
19.30 uur in Zaal D. 
De punten die aan de orde komen zijn oa: verbouwing, info m.b.t. beheerderschap, 
bezetting cq. nieuwe ambten en financiën. 
Indien u te bespreken punten wilt inbrengen, zou u deze dan per email willen sturen aan; 
Carin Niewold,secretaris.utrecht@gmail.com 

We hopen op een grote opkomst en een constructieve avond, namens het bestuur. 
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Mail uw berichten voor vrijdag 19.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

 
 
JARIG 
Vrijdag 13 december is Br. Ed Mulder jarig. Wij wensen hem een hele gezellige dag toe en 
veel zegen voor een nieuw levensjaar. 
 
KAMER GEZOCHT 
Eddy Jimoh, de Nigeriaanse asielzoeker die de afgelopen weken onze gemeente bezoekt, kan 
in de nabije toekomst het asielzoekerscentrum moeten verlaten en zal dan zelf een kamer 
moeten zien te vinden.....Heeft iemand de gelegenheid hem dan op te vangen? 
Voor verdere info bij Rudy Dingjan, rdingjan@adventist.nl of 06-55367637 
 
ZIEKEN 
De komende week zal Eddy Jimoh ook geopereerd moeten worden aan zijn knie. 
Laten we aan hem denken en voor hem bidden. 
 
 

 
 
 
 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
07-12 Tienerclub Huis ter Heide 14.30 

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com
mailto:rdingjan@adventist.nl


Kerkpost adventkerk Utrecht  3 van 3 

 

Mail uw berichten voor vrijdag 19.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

21-12 Kerstdienst Triumfatorkerk  

23-12 Klus-/opruimdag kerk Triumfatorkerk  

15-01 Huishoudelijke vergadering Triumfatorkerk 19.30 
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