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16 November 2019 
 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Spreker                            : Br. Raymond Tan 
Predikantinleider           : Ron Bekkering  
                                 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN   
23-11   : Br. Louis van Leeuwen 
30-11   : Ds. Rudy Dingjan 
 
OPBRENGST COLLECTE 
Sabbat 9 november 2019 : 
Zendingscollecte:                   € 64,65 
GIVT Zendingscollecte:         € 30,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas:         € 24,25 
GIVT Gemeentekas:               €   9,50 (bruto) 
 
OPBRENGST GEBEDSDAGGAVEN 9-11 
Gebedsdaggaven N.U.C.:      € 1.115,00 
Gebedsdaggaven G.C.:          €    590,00 
Iedereen hartelijk dank 

 
TEKST ENVELOP GEBEDSDAGGAVEN : 
Vorige week kon de tekst op een envelop van de gebedsdaggaven niet voorgelezen worden, 
aangezien de tekst was weergegeven in een onbekende taal voor ons. 
"Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op 
meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte". Prediker 5 vers 9 (NBV) 
 

KERSTDIENST SABBAT 21 DECEMBER 

Sabbat 21 december hebben wij een kerstdienst en om hier een bijzondere dienst van te 
maken zoek ik vrijwilligers die mij willen helpen met de invulling van deze dienst. 
Lijkt je dit leuk, meld je dan deze sabbat bij Marjon van Emmerik. 
 
KERSTDOZEN ADRA 
Wilt u ook meehelpen? Dit kan tot uiterlijk 16 november op de volgende 3 manieren : 

• U kunt zelf spullen meenemen naar de kerk.  

• U kunt een lege ADRA- doos mee naar huis nemen en deze zelf vullen. 

• U kunt geld doneren (Ayron/Ellen)  zodat zij er spullen van kunnen kopen. 
ALvast heel erg bedankt!!! 
 
ADRA DANKBRIEF 
In de bijlage treft u een ‘bedankbrief’ aan van Geert Hendriks, directeur ADRA NL, voor uw 
steun tijdens de actie voor de slachtoffers van de orkaan Dorian. 
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ZIEKEN 
Wilt u bidden voor de zieken en voor mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente? 
 
KAMER GEZOCHT 
Rose-Marina Reed, een 23-jarige adventistische studente, zoekt een kamer in Utrecht of 
omgeving. Mocht u haar kunnen helpen, neem dan contact met haar op. 
Mobiel 06-49960366 E-mail R-Reed@hotmail.com 
 
JEUGDRALLY 30-11-19 
Taste & See, want op 30 november 2019 om stipt 10,30 uur openen de jongeren van 
Adventgemeente Huis ter Heide het nieuwe restaurant Highly Flavoured te Amersfoort. 
WAT STAAT ER OP HET MENU 

Sam Leonor is de spreker voor deze dag. Hij is een ervaren youthpastor uit California en was 
spreker op het European Adventist Congress in Valencia (2017) 
‘s Middags kies je uit verschillende onderdelen om te ontdekken welke job in het restaurant 
het beste bij jou past. Bang voor sollicitatiegesprekken? Ga eens met de Baas zelf in gesprek! 
Ontmoet Hem op 30 november; Hij staat voor je klaar! 
 
 

 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
30-11 Jeugdrally HtH Amersfoort  
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