
 
 
 

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
NIEUWSFLITS – JUNI 2022 

Woord voor de maand  
Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. 

Sterk als de dood is de liefde. Hooglied 8:6 
 
 

Inzameling van de gaven 
Onze offergave geven doen wij uit  
dankbaarheid voor wat de Here God  
ons dagelijks geeft.  
‘God heeft de blijmoedige gever lief’  
lezen wij in 2 Korinthiers 7:8.  
Vooralsnog is er één collectemand bij de  
uitgang. U kunt daarvan gebruik maken.  
Toch willen wij het digitaal overmaken van de offergaven 
stimuleren. Dat kost ons namelijk geen hoge stortingskosten van 
contant geld. De QR code is ook gemakkelijk. Houdt wel in 
gedachten dat de collecte in drieën wordt gedeeld.  
 
Belijdeniscatechisatie 
Wij hopen dit jaar de starten met de belijdeniscatechisatie. U/jij 
kan zich reeds opgeven. Aanmeldingsformulieren zijn te vinden in 
de ontmoetingsruimte. Opgeven kan ook bij de dominee. 
 
900 jaar Utrecht 
In dit kader organiseren de kerken in Overvecht een ontmoeting 
in het park bij de Watertoren (Overvecht) op zondag 26 juni 
vanaf 13.00 uur. Om 14.00 is er een korte viering. We nodigen u 
allen uit om naar na onze eigen kerkdienst naar het park te gaan. 

 



Voor uw agenda 
 
• Choir Festival 

Kom genieten (gratis) van een multicultureel/interkerkelijk 
korenfestival in de Domkerk te Utrecht op zaterdag 11 juni om 
19.00. 
 
• Meditatief Bijbellezen online 6-9 juli 

Velen van u lezen dagelijks de Dagteksten. Onderaan de 
dagteksten vindt u twee bijbellezingen. De 2e bijbellezing is een 
leesplan door een heel Bijbelboek. Woensdag 6 juli begint een 
nieuw Bijbelboek, namelijk Ruth. We lezen, overdenken en delen 
wat de woorden in de Bijbel ons willen zeggen. Deze methode 
wordt ook wel meditatief bijbellezen genoemd.  
We beginnen online woensdag 6 juli om 20.00 uur t/m zaterdag  
9 juli. Opgeven kan via info@ebgu.nl 
 
Het Stiltecentrum Hoog Catharijne 
In het drukke winkelcentrum Hoog Catharijne is er ook een plekje 
van rust te vinden (Godebaldkwartier 74). Een 
ontmoetingsruimte waar u welkom bent voor een kopje koffie, 
een praatje, gebed, of het aansteken van een kaarsje. 
Het Stiltecentrum is open van maandag t/m donderdag van 10-14 
uur. Om 12.30 vindt er in de kapel op die dagen ook altijd een 
korte viering plaats.  
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