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9 November 2019 
 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Spreker                            : Ds. Rudy van Moere 
Predikantinleider           : Renée den Hollander. 
                                 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN   
16-11   : Br. Raymond Tan 
23-11   : Br. Louis van Leeuwen 
. 
 
GASTSPREKER DS. RUDY VAN MOERE 09-11 
Sabbat 9 november a.s is Ds. Rudy van Moere onze gastspreker en tevens spreker in de 
middag. Het onderwerp waar hij het over wil hebben is : ‘Salomo’. 
Op 6 juni 2011 verdedigde Rudy zijn proefschrift “Salomo tussen taal, tekst en oeuvre” aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft jaren voor de Nederlandse Unie gewerkt als 
preceptor en docent op de toenmalige theologische akademie Oud Zandbergen. Tevens 
heeft hij in Belgie gewerkt als predikant. Hij is nu emeritus hoogleraar en emeritus predikant. 
 
In tegenstelling tot andere jaren wordt deze gebedsweek en dienst niet afgesloten met een 
bidstond dit i.v.m de gastspreker die we deze dag hebben. Wel zal tijdens deze dienst de 
gebedsdaggaven opgehaald  worden en de uitgeschreven teksten voorgelezen worden. 
 
POTLUCK 09-11 
Aansluitend aan de dienst en voorafgaand aan het middag programma willen we tussen de 

middag met elkaar een ‘Potluck’ houden😊  
Neemt u ook wat lekkers mee? 
 
KERSTDOZEN ADRA 
Zoals u misschien al gezien heeft in de hal, worden er alweer volop spullen verzameld voor 
de ADRA  ‘Kerstdozenactie’. Elk jaar organiseren ADRA Nederland en ADRA Duitsland deze 
actie. Ruim 45.000 kinderen uit Oost-Europa maken we dankzij de hulp van verenigingen, 
scholen en kerken blij met een kerstpakket.  
Wilt u ook meehelpen? Dit kan tot uiterlijk 16 november (dus nog 1 week!) 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!!! 
 
ZIEKEN 
Wilt u bidden voor de zieken in onze gemeente? Met Wilma Bekkering gaat het heel 
langzaam iets beter. 
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JARIG 
Op dinsdag 11 november is Br. Jan van Amstel jarig. We wensen hem een hele fijne dag en 
veel zegen voor een nieuw levensjaar. 
 

 
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! 
 
TUSSENTIJDS INFORMATIECONGRES 02-20 
Op zondag 2 februari 2020 wordt in Almere van 10:00 - 16:00 uur het tussentijds 
Informatiecongres gehouden. Dit congres is een informele vergadering van afgevaardigden, 
bedoeld om informatie vanuit het Landelijk Kantoor en het Landelijk Bestuur te delen met 
afgevaardigden van de Advent gemeenten. Er worden op dit congres geen besluiten 
genomen. Onze gemeente mag 3 afgevaardigden sturen naar dit congres. 
 
Wilt u afgevaardigde van onze gemeente zijn, dan kunt u zich uiterlijk 15 december 2019 
aanmelden bij onze secretaris (secretaris.utrecht@gmail.com). 
 

 

 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
09-11 Einde Gebedsweek   

09-11 Tienerclub Huis ter Heide 14.30-21.30u 

09-11 Gastspreker Ds. Rudy van Moere mo/mi Utrecht  

30-11 Jeugdrally Amersfoort  
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