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11 januari 2020 
 
PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Martin Hornis 
Predikantinleider : Br. Arno Bergmans 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
18-01 : Br. Rudy Dingjan (Heilig Avondmaal) 
25-01 : Riley Jack 
01-02 : Thijs de Reus 

OPBRENGST COLLECTE  
Zendingscollecte  : € 62,50 
GIVT Zendingscollecte : € 32,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas : € 46,55 
GIVT Gemeentekas  : € 12,50 (bruto) 
Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
EXTRA COLLECTE - STICHTING LEVEN EN GEZONDHEID 
Volgende week sabbat 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. 
 
JEU DE BOULES  
Na groot succes afgelopen jaren willen we het nieuwe jaar weer starten met een gezamenlijk 
en gezellige activiteit. Volgende week zaterdag 18 januari 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. U kunt 
zich opgeven bij Ans en Wilma Bekkering.  
 
BEGROTING 2020  
Eenieder, die het betreft, wordt verzocht een gespecificeerde begroting voor het jaar 2020 
voor haar of zijn departement/groep uiterlijk 19 januari 2020 in te dienen bij br. Hans Dirkse, 
de penningmeester van onze gemeente. De begroting kan ook naar gemaild worden.  
j.m.dirkse@ziggo.nl  
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HUISHOUDELIJKE VERGADERING  
Op woensdag 15 januari 2020 wordt er een huishoudelijke vergadering gehouden voor de 
leden van de gemeente Utrecht. We 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 o.a.:  

• Verbouwing – update. 
• Informatie m.b.t. beheer kerkgebouw. 
• Bezetting c.q. nieuwe ambten (zie volgend bericht). 
• Financiën.  

Indien u te bespreken punten wilt inbrengen, zou u deze dan per e-mail willen sturen aan; 
Carin Niewold, secretaris.utrecht@gmail.com We hopen op een grote opkomst en een 
constructieve avond, namens het bestuur.  
 
AMBTEN IN DE KERK 
"Beste kerkleden, al eerder is aangekondigd in de kerkpost dat er een aantal zaken aan de 
orde komen op de aanstaande huishoudelijke vergadering van woensdag 15 januari.  
 
Het bestuur vraagt u allen om mee te willen denken aan het invullen van ambten die zijn 
terug gegeven aan de gemeente. Het is van belang om daarbij in het oog te houden dat 
ambten niet altijd ingevuld hoeven te worden door 1 persoon, maar dat ook meerdere 
personen 1 ambt kunnen vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen met elkaar, 
overnemen bij ziekte en/of vakantie en 2 mensen weten altijd meer en kunnen soms beter 
gebalanceerde afwegingen maken.  
 
Wij stellen uw bijdrage en voorstellen erg op prijs en hopen op die manier ook een betere 
afweging te kunnen maken. Het gaat om de volgende ambten: 

• Volwassen sabbatschool. 
• Kindersabbatschool. 
• Gastvrouw en/of gastheer. 
• Secretaris/Secretaresse. 
• Jeugdleider. 
• Beheerder kerkgebouw. 
• Opstellen van de kerkpost. 
• Een Assessor in het Bestuur.  

Om u wat meer inzicht te kunnen geven over de functies hebben we aan allen gevraagd om 
hierover iets te vertellen. Het is niet de bedoeling om de voorstellen te bespreken maar er 
kunnen schriftelijk namen genoemd worden en mensen kunnen ook zichzelf voorstellen als 
ze zin hebben om een ambt op zich te nemen. Dit wordt dan in het bestuur meegenomen en 
op een later moment aan de gemeente voorgelegd, zodat de voorstellen ook 14 dagen uit 
kunnen staan in de Kerkpost.” 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
11-01 Tienerclub Huis ter Heide 14.30u – 21.30u 
15-01 Huishoudelijke vergadering Triumfatorkerk 19.30u 
18-01 Jeu de boules Nieuwegein 19.00u 
25-01 Landelijke bijbelquiz n.t.b. 14.45u 

 


