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13 Oktober 2018 

PREDIKBEURT 

55+ dag, met als thema: ‘’Je bent kostbaar in Gods ogen". 
Predikant : Ds. Jacob Engelgeer 
 
OPBRENGST COLLECTE                  06-10-18 
Sabbatschoolcollecte:                               €  88,60  
GIVT Sabbatschoolcollecte:                     €  30,00 (bruto)  
Collecte Gemeentekas                              €  47,55 
GIVT Collecte gemeentekas                     €  12,50 
Nagekomen 13e Sabbatschoolcollecte  €  20,00 
Iedereen hartelijk dank! 
 
HEILIG AVONMAAL 
Volgende week, sabbat 20 Oktober willen we samen het Heilig Avondmaal vieren. U bent 
van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. 
 

ZIEKEN 
Wilt u de zieken in de gemeente in uw gebeden gedenken? 
 
HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Er is een verslag van gemaakt, zie bijlage. 
 
VERZOEK 
Als u een keer in de kerk moet zijn, om wat voor een reden dan ook, zou u dit altijd even 
kenbaar willen maken aan Rahab Manasse (beheerder) ? Zo kunnen we overzicht houden wie 
erin en uit gaat. Bij voorbaat dank 🙂 
 
VESPERDIENST 20-10 
Op 20 Oktober is er een vesperdienst onder leiding van Ds. Bram van der Kamp. Hij spreekt 
over het thema ‘Bent u ook wel eens van uw geloof gevallen’? 
De vesperdienst is bedoeld voor alle adventisten, vrienden van de Adventkerk en 
belangstellenden die verdieping zoeken in geloof.  In de vesperdienst neemt, naast een 
overdenking, aandacht voor liturgie in de vorm van muziek, stilte en gebed een centrale plek 
in. Wil je je kinderen meenemen, houd er dan rekening mee dat de dienst niet speciaal voor 
hen bedoeld of geschikt is, en dat er geen kinderprogramma is. 
Het begint stipt om 16.00 uur, na afloop is er thee en koffie. Reken op 17.15 uur, met nazit. 
Locatie; Het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47, 3712 BA Huis ter Heide. 
 
BIJBELQUIZ 27-10 
Sabbatmiddag 27 oktober is er na de eredienst, rond 13 uur, weer de gelegenheid om mee 
te doen aan een Bijbelquiz om je Bijbelkennis op speelse maar ook uitdagende manier te 
testen en te vergroten. Iedereen is weer van harte welkom. Neem wel zelf een lunch mee! 
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AGENDA 
Datum Onderwerp Waar / Bij wie? Tijd 

13-10 55+ dag Triumfatorkerk 10.15-16.00 
20-10 Pandoratrail2.0   
27-10 Bijbelquiz Triumfatorkerk 13.00 
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