Waarom een
kerkelijke bijdrage?

Welkom

Voor onze gemeente is de
kerkelijke bijdrage van de
leden de belangrijkste bron
van inkomsten.

in de kerk

Wij verwachten van onze
leden een regelmatige
bijdrage voor het werk van
onze gemeente.
Ingaande 1 januari 2017 is
volgens de Kerkorde van de
EBG de kerkelijke bijdrage
gesteld op minstens 3 % van
het maandelijkse netto
inkomen met een minimale
bijdrage € 180,00 per jaar.
Aan het begin van elk nieuw
jaar ontvangt u een brief met
het bedrag van uw kerkelijke
bijdrage van het voorgaande
jaar. Dit bedrag kunt u
opgeven bij uw aangifte voor
de belastingdienst.

Richt u met heel uw hart naar de Heer.
Dien Hem alleen, dan zal Hij u bevrijden.
1 Samuel 7 vers 3
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EVANGELISCHE
BROEDERGEMEENTE
UTRECHT
EBG – “HERNHUTTERS”
Wij zijn een oude Protestantse kerk, met
wortels in Tsjechië en Herrnhut,
Duitsland. Centraal staan het werk van
Jezus Christus en de persoonlijke relatie
met Hem.
Dankzij het enthousiasme van vele
mensen zijn wij een van de oudste
zendingskerken. Vandaag tellen wij
één miljoen leden in Afrika, Europa,
Amerika, de Caribische landen en Azië.
Wij zijn een kerk van jong en oud,
want een levende kerk bestaat uit
mensen van alle generaties.
Wij zijn een zingende kerk.
Onze kerkdiensten zijn in het
Nederlands, met Nederlandse,
Surinaamse en anderstalige
liederen. Want veel van onze
leden komen onder andere uit
Suriname.

Wij zijn er voor u

MAAK KENNIS MET ONZE
GROEPEN EN WERKERS

Voor pastorale gesprekken, staat de
dominee ter beschikking.
Ook is er een pastorale bezoekersgroep.

De uit de gemeenteleden gekozen
Oudstenraad leidt het werk van de
gemeente.

Voor dankdiensten komt de predikant
graag bij u thuis, om uw feestdag met u te
vieren, met zang, Gods woord, gebed en
zegen.
Vraag dit op tijd aan.

Wij hebben een groeiend aantal groepen,
zoals de bijbelgespreksgroep,
gebedsgroep, jeugdgroep KIDZ,
tienergroep CIA, vrouwengroep TIRSA,
mannengroep Gideon en ook een
gemengd kerkkoor.

De Evangelische Broedergemeente kent
twee sacramenten: de doop en het Heilig
Avondmaal.
Voor de doop is er een vaste
doopcatechese vooraf.
De kinderdoop wordt later door de
belijdenis van het geloof bevestigd.
Voorafgegaan door de catechisatie van
26 weken. Wie nog niet gedoopt is, wordt
voorafgaand aan de belijdenis gedoopt.
Voor al uw vragen is er een spreekuur in
de Jeruëlkapel, Ivoordreef 2 te Utrecht, op
maandag van 10.00 – 12.00 uur.
Telefoon: 030-2613473.
U kunt ook terecht voor
huwelijksinzegeningen, lidmaatschap
en de kerkelijke bijdrage.

Onze predikant is in betaalde dienst.
Het overige werk wordt door vrijwilligers
gedaan.
Zoals de beheercommissie, de
communicatiegroep, de keukengroep,
de zaaldienst en de BHV-groep.
U wordt van harte uitgenodigd u aan te
sluiten bij een van de groepen.

