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18 januari 2020 
 
PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Rudy Dingjan (Heilig Avondmaal) 
Predikantinleider : Br. Ron Bekkering en zr. Marjon van Emmerik  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
25-01 : Br. Riley Jack 
01-02 : Br. Thijs de Reus 

OPBRENGST COLLECTE  
Zendingscollecte  : € 82,73 
GIVT Zendingscollecte : € 35,00 (bruto) 
Collecte Gemeentekas : € 51,90 
GIVT Gemeentekas  : € 29,50 (bruto) 
Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
EXTRA COLLECTE - STICHTING LEVEN EN GEZONDHEID 
Vandaag wordt er een extra collecte gehouden voor de Stichting Leven & Gezondheid. De 
Stichting stelt zich ten doel mensen te leiden, toe te rusten en te ondersteunen bij het 
hervinden vanhet leven zoals God het bedoeld heeft. Zij wil door een gezonde, 
gebalanceerde en compassievolle inzetwanneer het maar mogelijk is voor ieder die het 
nodige heeft te lijden verzachten, genezing brengen, ziektevoorkomen en het leven in al zijn 
facetten verrijken: lichamelijk, mentaal, sociaal en spiritueel. 
 
VERTREK VOEDSELBANK UIT ONZE KERK 
Vanaf 15 januari jl. zal de uitgifte van de voedselbank op een andere locatie plaatsvinden 
dan vanuit onze kerk. Het gemeentebestuur van de stad Utrecht heeft voor een andere 
manier van werken gekozen wat betreft voedselbanken. Het is de bedoeling dat zij voortaan 
vanuit buurtcentra’s gaan leveren. 
Dit heeft 2 voordelen, nl. dat het stigma er een beetje van afgaat en dat de cliënten de 
mogelijkheid hebben om met meerdere instanties in contact te komen. Het plan is om bij al 
de 10 voedselbanken in Utrecht dit te gaan doen. Als kerk vinden we het aan de ene kant 
jammer, aan de andere kant biedt het ons mogelijkheden om zaal E op de gaan knappen. 
 
HUISHOUDELIJKE MEDEDELING 
Het verzoek is binnengekomen om de handdoeken NIET te gebruiken voor het droog maken 
van de vloer. 
 
JEU DE BOULES  
Vanavond om 19.00u in Petanque Centrum Nieuwegein, Galecopperzoom 1 te Nieuwegein, 
worden we weer met een warm onthaal verwacht om met elkaar een avond te “Jeu de 
Boulen”. Volwassenen en kinderen boven de 16 jaar vragen we een bijdrage van € 5,00. 
Familie, vrienden zijn van harte welkom.  
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BIJLAGEN BIJ DE KERKPOST 
Als bijlagen bij deze kerkpost: 

1. Financiële overzicht van 2019. 
2. Uitnodiging opening ADRA Share & Care d.d. 26-01-2020 

 
BEGROTING 2020  
Eenieder, die het betreft, wordt verzocht een gespecificeerde begroting voor het jaar 2020 
voor haar of zijn departement/groep uiterlijk morgen, 19 januari, in te dienen bij br. Hans 
Dirkse, de penningmeester van onze gemeente. De begroting kan ook naar gemaild worden.  
j.m.dirkse@ziggo.nl  
 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
18-01 Jeu de boules Nieuwegein 19.00u 
25-01 Landelijke bijbelquiz n.t.b. 14.45u 

 


