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28 november 2020 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK 
Br. Louis van Leeuwen 
Predikantinleider :  zr. Margitte Schiller 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK 
05-12 : Br. Rudy Dingjan 
12-12 : n.t.b.  
19-12 : Br. Coen Mattern 
26-12 : Br. Rudy Dingjan 
 
OPBRENGST COLLECTE 
De collecte opbrengsten van sabbat 14 november: 
Zendingscollecte    : €. 6,35 
Gemeentekascollecte    : €  9,70 
 
De collecte opbrengsten van sabbat 21 november: 
Nagekomen Gebedsdaggaven Nederlandse Unie : € 150,00 
Nagekomen Gebedsdaggaven GC   : € 300,00 
Zendingscollecte     : €   21,75 
GIVT Zendingscollecte    : €  25,00 (bruto) 
Gemeentekascollecte     : €    3,90 
GIVT Gemeentekas     : €   5,00 (bruto) 
 
KERKDIENST 
Sabbat bent u weer welkom in de kerk. Er is geen verplichting meer om u vooraf aan te 
melden. Wij vragen aan iedereen om een mondkapje te dragen tijdens het heen en weer 
lopen. Deze mag weer af als u op een stoel zit. Er zal goed opgelet worden dat iedereen zich 
aan de 1,5 meter houdt en aan het dragen van een mondkapje. 
 
De dienst begint om 9.45u en de sabbatschool start om 10.00 uur. Er zal 1 groep zijn die 
samen met elkaar de les gaat bespreken en in een aparte zaal zal er via Webex de les 
worden besproken. 
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my/j.php?MTID=m54649f29c9
f9b7f5cc68110939d52d09 
 
Om 11.00 uur begint de eredienst en deze kan ook via de Livestream meegekeken worden. 
https://www.youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg 
 
JARIG 
Op vrijdag 4 december is zr. Aldriana Soejoso jarig. Bij deze alvast van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag toegewenst.  
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TUIN WINTERKLAAR 
Afgelopen zondag hebben we met een heel aantal mensen de voortuin van de kerk 
aangepakt. We hadden heel goed weer en er is hard gewerkt! Het ziet er goed uit. 
Ter zijner tijd willen we ook de zijkanten aan gaan pakken. Dank aan alle vrijwilligers! 

 

 
 
 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
21-12 Extra collecte: Help ADRA helpen - - 

 


