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23 januari 2021 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK 
Br. Paul Daniels  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK 
30-01: Br. Jon Kok 
06-02: Br. Rudy Dingjan 
13-02: Br. Arnoud van den Broek 
20-02: Br. Rudy Dingjan 
27-02: Br. Lex van Dijk 
06-03: Br. Reinder Bruinsma 
 
COLLECTEOPBRENGST 
Sabbat 16 januari 2021: 
Zendingscollecte GIVT: € 25,00 (bruto) 
Gemeentekas Collecte GIVT: € 12,50 (bruto) 
 
ONLINE DIENST 
In het kader van de lockdown is er geen dienst in de kerk. De diensten zullen in deze periode 
online plaatsvinden via Webex meeting van 10:15u tot 11:30 u (inloggen vanaf 10:00u). 
Hiervoor dank aan Arno. 
 
Link voor de Sabbatviering Adventkerk Utrecht via Webex  
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my/j.php?MTID=me61483f06
4e68313b5575d0e99d413fe 
 
Agenda: Uitnodiging voor sabbatviering Adventkerk Utrecht 
Informeel programma met mogelijkheid tot interactie met elkaar:  
1e half uur: Sabbatschool bespreking 
2e half uur: korte overdenking met nabespreking  
Gebed 
 
VERDIEPINGSSABBAT   
Op deze sabbat is Paul Daniels bij ons in de gemeente Utrecht te gast. Hij zal voor ons de 
overdenking doen en ‘s middags een workshop verzorgen waarin hij ons zal meenemen in 
zijn specialisatie: Jodendom in relatie tot onze christelijke traditie.  
Wat is de relatie tussen Christenen en de gelovige Joden?  
Vergeten we niet vaak in onze uitleg van Jezus uitspraken dat hij een Jood was? 
Is er een speciale rol van het Joodse volk (en het land Israël) de eindtijd? 
Verwachten Joodse gelovigen en Christenen dezelfde Messias?  
Waarom is er zo’n diepgeworteld antisemitisme in onze samenleving? Of waarom steekt het 
antisemitisme telkens weer de kop op?  
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Deze vragen en veel meer (ook uw eigen vragen) over dit onderwerp zullen aan bod komen 
op deze speciale verdiepingsdag.  
Ons kerkgebouw is nog niet open. Daarom zullen we de presentatie en workshop online, via 
WEBEX, doen. Met onderstaande link kan u deelnemen aan de workshop. Om 14:00 u 
loggen wij in en zal Paul om 14:15 uur starten met zijn presentatie. Mocht in uw vrienden- 
en kennissenkring ook geïnteresseerden zijn die deze workshop mee willen maken, dan kunt 
u de link aan hen doorsturen.  
Verdiepingsbijeenkomst : Jodendom in relatie tot Christelijke traditie 
Hosted by Arno Bergmans 
 
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my/j.php?MTID=m346763bbc
bd368b37594c0c0c1af499a 
 
Agenda: Uitnodiging voor Verdiepingsmiddag Adventkerk Utrecht 
Informeel programma met mogelijkheid tot interactie met elkaar:  
Presentatie van: Paul Daniels  
Vragen en discussie over dit onderwerp.  
Afsluiting 15:30 uur 
Zie ook bijlage 1.  
 
Op sabbat 6 maart zal Br. Reinder Bruinsma bij ons te gast zijn hij zal spreken over: 'de 
diversiteit in onze Adventkerk in verleden, heden en toekomst'.  
We hopen dat we dan weer in ons kerkgebouw weer samen kunnen komen. Mocht dit niet 
het geval zijn dan doen we dit weer online.  
 
BESTUURSVERGADERING 12 JANUARI 2021 
Zoals u wellicht weet is op 12 januari 2021 een bestuursvergadering geweest. In de bijlage 2 
vindt u een verkort verslag van deze vergadering. 
 
FINANCIELE VERANTWOORDING 2020 
In de bijlage 3 kunt u de financiële verantwoording over het hele jaar 2020 vinden. 
Hebt u vragen over de financiële verantwoording, dan kunt u hiervoor contact opnemen met 
onze penningmeester, br. Hans Dirkse (email: j.m.dirkse@ziggo.nl). 
Bedankt Hans! 
 
CATECHISATIE 
Br. Rudy Dingjan is van plan op korte termijn in twee groepen online Bijbelstudie te gaan 
geven: een groep voor de jonge jeugd en een groep voor de oudere jeugd plus volwassenen. 
Je maakt hiermee kennis met de hoofdpunten van het adventisme. 
  
In nader overleg bepalen we een wekelijks uurtje waarop dit voor ieder het beste uitkomt. 
  
Meld je voor verdere informatie en opgave bij Rudy: 
Bel 0655 357 637, of e–mail naar rdingjan@adventist.nl. 
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JEU DE BOULES 
Lieve gemeenteleden, vrienden. Helaas, zoals jullie ongetwijfeld zullen begrijpen gaat ons 
jaarlijkse jeu de boules avond die we sabbat 30 januari 2021 gepland hebben niet door! We 
hebben de petanquevereniging wel laten weten dat we de gezamenlijke activiteit graag 
willen verplaatsen naar een ander tijdstip. We hebben een paar opties genomen op 
zondagmiddag eind april en begin mei. Geen idee hoe we er dan voor staan. Maar we hopen 
en bidden dat er betere tijden aankomen. We zien er naar uit om elkaar weer te zien in de 
kerk maar ook om samen iets gezelligs te doen. We houden u op de hoogte. 
 
JARIG 
28 januari is br. Dirk Ubbink jarig! Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend 
nieuw levensjaar toegewenst! 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
23 januari Verdiepingssabbat: Jodendom in relatie tot onze christelijke traditie, door 

Paul Daniels 
Online 14.00 

30 januari Landelijke Bijbelquiz Online 15.00  
6 februari Tienerclub Online  
6 maart  Verdiepingssabbat door Reinder Bruinsma n.n.b. n.n.b. 

 


