
NIEUWSFLITS JANUARI 2023 
WOORD VOOR HET JAAR 2023 

                    U bent de God Die naar mij omziet! Genesis 16:13 
 

Week van Gebed voor de Eenheid 
De openingsdienst is in onze kerk op zaterdag 14 januari 
om 19.00. Inloop om 18.00 uur met een soepmaaltijd. 
Deze dienst wordt verzorgd door voorgangers uit de 
verschillende kerken. Het thema is: DOE GOED, ZOEK 
RECHT. Bijzondere aandacht is er voor onrecht van 
ongelijkheid en racisme. Gemeenteleden uit de diverse 
kerken zullen hun ervaringen delen. U bent er toch bij?!!! 

 
De Week van gebed voor eenheid is van 15 tot en met 22 
januari. In die week komen Christenen in de hele wereld 
samen om te bidden voor eenheid, de stad waarin ze 
wonen of voor landen waar oorlog of armoede heersen. 
Het thema Doe goed, zoek recht is dit jaar aangedragen 
door Amerikaanse christenen. Bijzondere aandacht is er 
voor het onrecht van ongelijkheid en racisme. 
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken in 
Nederland, MissieNederland en Samen Kerk in Nederland – 
SKIN. Door heel Nederland zijn honderden kerken actief 
betrokken, zo ook EBG Utrecht. 
 
START ACTIVITEITEN 

- SeniorenSoos 19 januari, 14.00u 
- VrouwenEvent verschoven naar 24 februari, 19.30u. 

Dit jaar is er op elke even maand een VrouwenEvent 
op de 4e vrijdag  
 
 

 



LEDENADMINISTRATIE – UPDATE 
Deze maand starten we met het up-daten van onze 
ledenadministra\e. U kunt ons daarbij helpen. Als u in de 
tussen\jd verhuisd bent, wilt u dan uw nieuwe adres 
doorgeven via info@ebgu.nl ? 
Dit geldt ook voor uw kinderen die niet meer op uw adres 
wonen. In ons bestand komen we namelijk kinderen tegen 
die ondertussen al 30 jaar of ouder zijn en nog steeds op 
het ouderlijk adres staan. Inmiddels is er een werkgroepje 
gevormd die de hele ledenadministra\e zal oppakken. 
 
REIS NAAR ISRAEL 
We willen proberen dit jaar een reis naar Israël te maken. 
(najaar). Alvorens dit op te pakken zouden we graag 
inventariseren hoe groot de belangstelling daarvoor is. 
Geef uw belangstelling door via info@ebgu.nl  
 
START BIJBELSTUDIE  
Ook dit jaar willen we in 8-10 lessen een Bijbels onderwerp 
behandelen. Deze lessen zullen op de zaterdagmorgen 
plaatsvinden. Dit keer zal het over de Bijbel gaan. Hoe is de 
bijbel ontstaan? Wat is het unieke van de Bijbel?  Hoe lees 
ik de bijbel? En nog veel meer. In februari hopen we 
hiermee te beginnen aaankelijk van de belangstelling. 
Aanmelden via info@ebgu.nl of bij de dominee. 
 
START BEZOEKERSGROEP  
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de 
dominee. In februari start een toerus\ngscursus 
‘bezoekwerk’. Na opgave ontvangt u meer informa\e. 
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