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27 maart 2021 
 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK  
Br. Rudy Dingjan  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN  
03-04: Br. Maarten Taal 
10-04: Br. Rudy Dingjan 
17-04: Br Jack Renfrum 
24-04: Br. Rudy Dingjan 
 
COLLECTEOPBRENGST 
Sabbat 20 maart 2021: 
Zendingscollecte GIVT: € 4,00 (bruto) 
Gemeentekas GIVT: € 3,00 (bruto) 
Via Bank voor Gemeentekas: € 40,00 
Via Bank voor Zending: € 40,00 
Via Bank voor 13e Zending: € 50,00 
 
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=m68a510e09
fb90e799a98f17564fda9fd 
 
13de SABBATSCHOOL 
Het is deze sabbat 13de sabbat en de laatste les over Jesaja. We gaan de reeks afsluiten met 
een korte quiz (met Kahoot), dus zorg dat je naast je laptop of apparaat waarmee je op de 
WEBEX-meeting komt ook een mobiel (of tweede apparaat) bij de hand hebt.  
Je kunt op dat apparaat inloggen via internet op www.kahoot.it 

Play Kahoot! - Enter game PIN here! 
Join a game of kahoot here. Kahoot! is a free game-based learning platform that makes it fun to 
learn – any subject, in any language, on any device, for all ages! 
www.kahoot.it 

Tijdens de sabbatschool ontvang je de game-pin om in de quiz te komen.  
 
 



Kerkpost adventkerk Utrecht  2 van 4 
 

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

13de SABBATSCHOOL COLLECTE 
Sabbat 27 maart is het de 13de sabbat van dit kwartaal. Graag willen we de 13de 
sabbatschool collecte onder uw aandacht brengen. Helaas lopen wereldwijd de 
zendingscollectes drastisch terug.  
De projecten die dit kwartaal gesteund gaan worden zijn:  
1. Een gebouw met 3 verdiepingen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs op de 
campus van het Oekraïens Adventistisch Centrum voor Hoger Onderwijs in Bucha, Oekraïne. 
2. Een gebouw met twee verdiepingen voor een kleuter-, basis- en middelbare school op de 
campus van de Zaokskv Advent Universiteit in het Tula district, Rusland. 
U kunt uw gaven overmaken via de bank op het rekeningnummer NL38INGB0000635850 
t.n.v. Penn.Kerkgen. der ZDA Uniegelden. Graag vermelden dat het voor de 13de 
sabbatschool collecte is. 
Geeft u via Givt dan is het 1ste bedrag voor de zending, dit keer dus voor de 13de 
sabbatschool collecte en het eventuele 2de bedrag voor de gemeentekas. 
Hartelijk dank voor uw gift. 
 
COLLECTES  
Nu wij als gemeente op sabbat nog steeds niet bij elkaar komen, worden er ook geen 
collectes meer gehouden voor Zending en Gemeentekas. Ook de GIVT app wordt nauwelijks 
meer gebruikt. De Zending moet ook in deze Corona tijd door gaan en kan niet zonder 
financiële middelen. Bijdragen voor de Zending kunnen daarom overgemaakt worden op 
bankrekening NL38INGB0000635850 t.n.v. Penn. Kerkgen. der ZDA Uniegelden o.v.v. 
Zending. Wellicht is het handig om dit eens per maand te doen en niet iedere week. Ook de 
kosten van de gemeente gaan door, denk bijvoorbeeld aan de verbouwing. Dus ook 
bijdragen voor de Gemeentekas kunnen via de bank overgemaakt worden. Gebruik hiervoor 
bankrekening NL62INGB0002307310 t.n.v. Adventkerk voor Gemeentegelden o.v.v. 
Gemeentekas. Het is ook hiervoor het handigst om dit eens per maand te doen en niet 
iedere week. Al deze overgemaakte bedragen komen op het jaaroverzicht voor eventuele 
belastingaftrek. Als u gebruik wilt maken van de GIVT app, bestem dan de 1ste collecte voor 
Zending en de 2de collecte voor Gemeentekas en kies vervolgens uit de Lijst 'Adventkerk 
Utrecht'.  
 
STEMBUREAU TRIUMFATORKERK  
Vorige week woensdag stond onze Triumfatorkerk met een dubbel stembureau volledig in 
het teken van de verkiezingen. Rodolfo en ik hebben dus letterlijk 'bij de buren' gestemd :-) 
Een unieke ervaring om eens van dichtbij mee te maken; van opbouw en afbouw, 
stembussen en -biljetten die in de vroege ochtend (4:30!) werden bezorgd tot het tellen van 
alle stemmen tot middernacht. Met ons kerkgebouw zijn we een visitekaartje voor de wijk 
geweest waar, zo blijkt uit de cijfers, meer dan 800+ mensen hebben gestemd. Hieronder 
nog een impressie! 
- Saskia Manuela-Bergmans (Beheerder Triumfatorkerk) 
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VERDIEPINGSSABBAT ROOSTER 2021 
Wij hebben onlangs reeds 2 verdiepingssabbatten gehad. Dit was zeer waardevol. Er zijn nog 
meer verdiepingssabbatten in het verschiet. Hieronder de rooster tot nu toe: 
24 april zr. Hanneke Tan: Visie op gezondheid (zie hieronder voor meer informatie); 
29 mei br. Jurriën den Hollander: homosexualiteit in onze kerk (dit gaat om de verdieping ’s 
middags, in de ochtend is er een andere spreker); 
10 juli br. Rudy Dingjan: Bestaat er specifiek Christelijke muziek?; 
2 oktober br Rudy van Moere: Bijbelstudie onderwerp nog niet bekend; 
13 november: John Sanches: Christelijke visie op geestelijke gezondheid. 
 
VERDIEPINGSSABBAT 
Sabbat 24 april is Hanneke Tan onze gast in de overdenking (’s ochtends) en 
verdiepingsbijeekomst (‘middags 14:00 u). Hanneke is huisarts in Giethoorn en al jaren actief 
in onze kerk. Zij is in onze kerk de promotor van stichting Leven en Gezondheid. Zij zal op een 
levendige- en praktische manier ons bewust maken van: waarom en hoe gezondheid en 
christen zijn hand in hand kunnen gaan. 
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Programma voor die dag: 
Overdenking op Sabbatmorgen 
Titel: Vergeving 
Presentatie in de middag (ca. 5 kwartier, met aansluitend vragen en discussie) 
Titel: Gezondheidsboodschap en (Adventistisch) Christen zijn 
Inhoud 
Hoe is de gezondheidsleer ontstaan in de Adventbeweging? Wat is daar de bijbelse 
achtergrond van? Hoe koppelen wij ons christen zijn in relatie tot onze eigen gezondheid? Wat 
zijn de kansen om onze gezondheidsboodschap uit te dragen aan onze naasten (thuis en in de 
kerk)? Wanneer ons kerkgebouw nog niet open is i.v.m. COVID zullen we de presentatie en 
workshop online, via WEBEX, doen. Door het verspreiden van de link die binnenkort wordt 
vrijgegeven kunt u vrienden en kennissen uitnodigen op de sabbatschooldienst en 
verdiepingsmiddag. 
 
JARIG AANSTAANDE WEEK 
Op 28 maart is Maarten vd Meiden jarig; 
Op 1 april is zr. Irene van Valen jarig; 
Beide van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst! 
 
 


