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29 mei   2021 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK  
Br. Martin Hornis  
Inleider: Ayron Esclodina                     
 
De eredienst zal ook gestreamd worden via de onderstaande link:  
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN  
05-06: Br. Ton Steens  
12-06: Br. Rudy Dingjan 
19-06: Zr. Mirjam Booij- Hendriks 
26-06: Br. Rudy Dingjan 
 
COLLECTE 
Hierbij de collecte opbrengst van sabbat 22 mei 2021: 
Zendingscollecte: € 18,40 
Gemeentekas Collecte: € 14,50 
Zendingscollecte GIVT: € 40,00 (bruto) 
Gemeentekas Collecte GIVT: € 30,00 (bruto) 
Via Bank voor Zending: € 161,00 
Via Bank voor Gemeentekas: € 40,00 
Iedereen hartelijk dank! 
 
JUBILEUM 
Afgelopen woensdag 19 mei hebben Ans en Ron Bekkering hun 50-jarig huwelijk mogen 
vieren met kinderen en kleinkinderen.  
We feliciteren Ans en Ron met dit jubileum en wensen hun veel zegen en geluk in hun 
verdere samenzijn. 
 
JARIG AANSTAANDE WEEK 
26-5 was Zr. Judith Roelandse jarig.  
Nog van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst! 
 
GEMEENTEMIDDAG OVER ‘BELEIDSPLAN EN ORGANISATIESTRUCTUUR’ 
Wij willen alle leden en bezoekers oproepen om zondag 30 mei om 15:00 uur bij elkaar te 
komen om met elkaar over onze gemeente te spreken.  
In opdracht van de vorige huishoudelijke vergadering heeft een commissie, bestaande uit 
Marja van Emmerik, Laila Andaloussie en Arno Bergmans, een voorstel gemaakt over de 
organisatiestructuur in de gemeente.  
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Uitgangspunt is dat gemeenteleden en bezoekers meer inbreng krijgen en betrokken raken 
bij activiteiten in onze kerkgemeenschap. De activiteiten moeten de gemeente energie 
geven en tegelijkertijd onze missie en visie uitdragen. 
Leren, dienen, delen en vieren zijn de kernwoorden die onze activiteiten richting geven en 
onze gemeente in deze richting zal laten bewegen. Deze gemeentemiddag (huishoudelijke 
vergadering met dit agendapunt) is van 15:00– 17:00 uur. De voorbereidingscommissie zou 
het echt heel fijn vinden als er zoveel mogelijk mensen komen die de gemeente een warm 
hart toedragen om samen na te denken hoe we nieuwe inspiratie in onze kerkgemeente 
kunnen krijgen.  
Mocht u niet fysiek aanwezig kunnen zijn op deze middag dan kunt u ook deze ook volgen 
via Webex met de volgende link: 
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my-
du/j.php?MTID=m79760a59694234d905aee5fb0df46986 
 
VERDIEPINGSSABBAT gaat niet door sabbatmiddag( 29 mei) 
 Tot onze spijt gaat de verdiepingsmiddag met Jurrien den Hollander niet door.  
We hopen op een later moment deze middag wel te kunnen houden. Houdt de kerkpost en 
publicaties in de gaten.  
Bij deze kerkpost is een extra poster bijgevoegd met het overige programma van 
verdiepingsmiddagen voor dit jaar.  
 
SABBATSCHOOL VIDEO’S 
Sabbatschool video’s voor het 2e kwartaal is afkomstig uit Australië, en we hebben helaas 
geen ondertiteling.  
Wanneer je de lesbespreking niet kunt meemaken dan is het wellicht leuk de les op deze 
manier te bekijken.http://www.adventcongres.nl/Sabbatschool/ 
 
ZENDINGSPROJECTEN 2e kwartaal 2021 ; Inter-Amerikaanse Divisie 
Dit kwartaal wordt het zendingsgeld gebruikt voor het openen van  
‘13 Beter Leven buurtcentra’. Deze week gaat het om de “Noord Caribische Universiteit 
(Jamaica Unie) Jamaica. 
 
BEDANKT 
Blazo en Lubinka willen graag bedanken voor de felicitaties die zij hebben ontvangen met 
hun nieuwe huis. “ Bedankt dat jullie aan ons hebben gedacht en ons willen feliciteren met 
ons nieuwe huis.  Gods zegen voor al onze broeders en zusters.”  
 
BIJZONDERE GAST 
Op sabbat 17 juli hebben we Steve Case als speciale gastspreker uit de VS. Steve is dan op 
vakantie in Europa en wil graag bij ons spreken om de gemeente en ieder die hiervoor 
geïnteresseerd is te inspireren in zijn/haar persoonlijke geloofsbeleving.  
Een korte introductie en kleine greep uit zijn werkzaamheden: hij is director van de organisatie 
’Involve Youth’ die jongeren, jeugdleiders en youthpastors wil inspireren. Hij geeft diverse 
gastlessen op Andrews- en Loma Linda University, verzorgt studies op campmeetings en 
congressen en organiseert samen met de stichting Maranatha al jaren mission trips in deiverse 
landen over de hele wereld.  
Wanneer jullie vrienden, kennissen hebben die geïnteresseerd zijn om ook naar hem te 
luisteren, nodig hen vooral uit om naar de kerk te komen. 
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VERDIEPINGSSABBAT ROOSTER 2021 
10 juli: Rudy Dingjan: Bestaat er specifiek Christelijke muziek?; 
17 juli Steve Case:  gastspreker op sabbatmorgen “Persoonlijke getuigenis.... Hoe dan?”  
2 oktober: Rudy van Moere: Bijbelstudie onderwerp nog niet bekend; 
13 november:  John Sanches: Christelijke visie op geestelijke gezondheid. 
 
 


