
    
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT  

NIEUWSFLITS – AUGUSTUS 2022  
WOORD voor de MAAND  

Laten de bomen jubelen voor de HEER, want Hij is in 
aantocht, als rechter der aarde. 1 Kronieken 16 vers 33.     
-------------------------------------------------------------------------------- 

Augustusmaand- Herrnhuttermaand  
Een feestmaand, waar we herdenken de bijzondere 
gebeurtenissen in onze kerkgeschiedenis: 13 augustus (een 
geestelijke opwekking tijds de viering van het Heilig Avondmaal); 
17 augustus (een opwekking onder de kinderen - kinderfeest) en 
21 augustus (de 1e zendelingen vertrekken naar St Thomas).  
 
De komende zondagen leek het ons leuk om met elkaar in 
gesprek te gaan tijdens de koffie over een (1) vraag. Doet u mee? 
Hier de vragen voor de komende weken: 
Zondag 7 augustus: Welke EBG school hebt bezocht? Wat is u 
daarvan nog bijgebleven, deel het met elkaar. 
Zondag 14 augustus: Welke rol speelde de EBG in 
geloofsopvoeding thuis? (denk aan dagteksten, etc.) 
Zondag 21 augustus: Hoe werd kinderfeest gevierd in Suriname? 
Zondag 28 augustus: Wat van de EBG wilt u uw kinderen / 
kleinkinderen meegeven? 
 
Augustusmaandlintjes zijn nog te koop in diverse kleuren voor  
€ 1,00 bij zr. Naarda Sporkslede.  
  
 

 

  
  



 

Startzondag – 28 augustus aansluitend Kon Makandra                      
Na de kerkdienst hebben we activiteiten voor Jong & Oud; Zoals 
een mini bazaar, sponsorloop en natuurlijk veel lekker eten en 
drinken. Net als vorig jaar zullen er weer menu’s verkocht 
worden. Spullen voor de minibazaar kunt u t/m zondag 21 
augustus afgeven in de kerk. De opbrengst is voor het 
zendingsfeest. 

Voedselbank 
Denkt u aan spullen voor de voedselbank?  
 
Belijdeniscatechisatie  
Voor de belijdeniscatechisatie kan men zich reeds opgeven via 
info@ebgu.nl. We beginnen in september!  
 
Inzameling van gaven 
Zoals u al een tijd hebt gemerkt wordt er in de kerkdienst niet 
meer gecollecteerd, maar bij de uitgaan. We willen graag het  
digitaal overmaken van de collecte stimuleren, omdat de bank 
hoge kosten vraagt voor het storten van contant geld. De QR 
code is hiervoor gemakkelijk te gebruiken. Maar overmaken kan 
natuurlijk ook: (NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 
Broedergemeente Utrecht o.v.v. collecte ‘datum zondag’). 

 
EEN FIJNE VAKANTIE AAN ALLEN DIE OP VAKANTIE ZIJN 

IN SEPTEMBER STARTEN WEER ALLE ACTIVITEITEN ! 
Wilt u een gesprek / bezoek van de dominee, maak gerust 

contact met haar. (06-54738139 / r.doth@ebg.nl) 
____________________________________________________  
Informatie: www.ebgu.nl | email: info@ebgu.nl |   


