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18 juli 2020 
 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Martin Hornis 
Predikantinleider : Br. Arno Bergmans  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
18-07 : Br. Aad Verbeek 
25-07 : Br. Rudy Dingjan 
 
OPBRENGST COLLECTE   
De collecte opbrengsten van sabbat 4 juli 2020: 
Zendingscollecte:   € 95,00 
GIVT Zendingscollecte:  € 30,00 (bruto) 
Collecte Gemeentekas:  € 33,75 
GIVT Gemeentekas:   € 25,00 (bruto) 
 
De collecte opbrengsten van sabbat 11 juli 2020: 
Zendingscollecte:   € 40,95 
GIVT Zendingscollecte:  € 17,00 (bruto) 
Collecte Gemeentekas:  € 52,15 
GIVT Gemeentekas:   € 10,00 (bruto) 
 
EXTRA COLLECTE  
Op sabbat 18 juli wordt er een extra collecte gehouden t.b.v. de Advent.  
 
LIVESTREAM GEMEENTE UTRECHT  
Gezien de coronaperikelen waarin wij ons nog steeds bevinden, het afstand bewaren en het 
ontzien van risicogroepen is in het bestuur besloten gebruik te gaan maken van 
livestreaming. Wij kunnen dan onze broeders, zusters en bezoekers, die niet in de 
gelegenheid zijn de gemeente te bezoeken toch betrekken bij onze diensten 

Afgelopen vrijdag 10 juli zijn in onze kerk camera’s geplaatst om onze kerkdiensten te gaan 
streamen. Sabbat 11 juli hebben we al een proefuitzending gedaan en hierop kregen wij 
positieve reacties. 

Vanaf Sabbat 18 juli zullen wij wekelijks onze eredienst gaan streamen. Maureen en Wilbert 
zullen dit vooralsnog gaan doen, ze verzorgen de start van de uitzending, bediening van de 
camera’s en de live chat. 

De livestream is te volgen op Adventkerk Utrecht: 
https://www.youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  of via onze website: 
https://www.adventkerk-utrecht.nl/livestream  
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U kunt op YouTube aangeven dat u zich op dit kanaal wil abonneren, u ontvangt dan bij 
aanvang van de stream een melding. 

Natuurlijk zijn wij ons bewust van de privacy binnen de gemeente. Er komen in het 
kerkgebouw diverse bordjes/stickers en andere aanduidingen waarop vermeldt wordt dat 
wij een livestream uitzenden, dit om iedereen die onze gemeente bezoekt te informeren. 
Ook zullen wij mensen die meewerken aan de dienst vooraf toestemming vragen voor het 
uitzenden op YouTube. Men zal gevraagd worden een toestemmingsverklaring te 
ondertekenen. Dit om te voorkomen dat mensen ongewenst in beeld worden gebracht. De 
enige uitzondering hierop is echter de 1e rij. Wilt u er dus zeker zijn van dat u (al is het van 
achteren) niet in beeld bent dan is het aan te raden niet op de 1e rij plaats te nemen. 

We hopen dat we met de nieuwe mogelijkheden het woord van onze God nog verder 
kunnen brengen dan alleen ons kerkgebouw en we wellicht mensen kunnen bereiken die we 
anders niet zouden bereiken. 

NIEUWE BEHEERDER 
Het doet ons een groot plezier jullie te melden dat we een nieuwe beheerder hebben 
gevonden. Met ingang van 1 september hebben we Saskia Bergmans (en haar man Rodolfo 
Manuela) aangesteld als beheerder. Zij willen zich minimaal 3 jaar committeren om de 
beheerders taken te vervullen. Saskia en Rodolfo zijn lid van de Adventkerk Huis ter Heide en 
zullen dat blijven maar zullen regelmatig onze diensten bezoeken om ook met onze 
gemeente verbinding te zoeken. Op 2 september maken zij op de bestuursvergadering 
kennis met het bestuur en op 5 september komen zij zich voorstellen aan de gemeente. In 
de maand augustus zal de overdracht plaats vinden van verschillende leden en vrijwilligers 
uit onze gemeente. 
Saskia en Rodolfo zien veel mogelijkheden om voor Gods werk iets te betekenen. Zij staan 
achter de visie die wij als gemeente hebben om via onze mooie kerk connectie te maken met 
mensen in de wijk en samen te werken met de adventgemeenten in onze regio. 
Met ingang van 1 augustus komen zij wonen in de beheerderswoning. 
 
Wij wensen hen Gods zegen met deze nieuwe taak en op deze nieuwe plek. 
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FINANCIELE VERANTWOORDING EERSTE HALFJAAR 2020  
Het jaar 2020 is voor de helft voorbij. Daarom ontvangt u hier de financiële verantwoording over het 
eerste halfjaar. Het grootste deel van dit halfjaar hebben we te maken met het Corona virus, 
waardoor er geen diensten hebben kunnen plaatsvinden. Er zijn daardoor ook geen collectes 
gehouden.  
Desondanks bent u de gemeente financieel niet vergeten. U wordt daarom allen hartelijk bedankt 
voor uw trouwe bijdragen aan en betrokkenheid bij onze gemeente Utrecht in dit halfjaar.   

  

Inkomsten  
2% bijdragen        €   6.576,76   

Zaalhuur        €      480,00   

Gemeentekas collecte      €      876,25   

Verhuur kerk vaste huurders    € 10.683,25   

Verhuur kerk overigen      €   1.925,00   

Consumpties overigen      €       368,00   

Huur dienstwoning      €    3.000,00   

Teruggave energiebelasting    €       851,00   

Schadeuitkering inbraak     €    1.669,80   

Rente Spaarrekening      €         31,73   

Totaal inkomsten   

Uitgaven  

  € 26.461,79   

Departementen           €   1.938,53  

Gas, Elektra, Warmte en Water        €   4.679,46  

Onderhoud / Schoonmaak kerk        €   4.161,85  

Verzekeringen            €   1.840,70  

Afvalstoffen            €      297,60  

Ongediertebestrijding          €      326,70  

Apparatuur            € 13.636,70  

Internet             €      402,96  

Keuken             €      445,17  

Kosten verhuur (vrijwilligers)        €      275,00  

USRK              €      552,00  

Diversen            €   2.211,65  

Fondsen (orgel, evangelisatie, nood)      €      191,10  

              € 30.959,42  

Verbouwingskosten          €   8.922,60  

Totaal uitgaven       

  

    € 39.882,02  

Afname (€ 26.461,79 - € 39.882,23)                 --€   13.420,23  

  

Hebt u over bovenstaande financiële verantwoording vragen, dan kunt u hiervoor altijd contact 
opnemen met onze penningmeester, Hans Dirkse.  
Wilt u mee gaan doen aan 2% of zaalhuur, dan kunt u onze penningmeester hier uiteraard voor 
benaderen.  
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WERKEN AAN DE KERK 
Afgelopen week is de plantenbak (border) bij de kerk mooi aangevuld met siergras. 
 

   
 
 
JARIG  
Op zondag 19 juli De heer A.C.G. Hak (Alexander). Alvast van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag. Nog vele jaren van liefde, gezondheid en zegeningen toegewenst.  
 
BIJLAGEN BIJ DE KERKPOST  
Als bijlagen bij deze kerkpost:  

1. Coronaprotecool 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 

- - - - 
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