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6 maart 2021 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK 
Br. Reinder Bruinsma  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
13-03: n.n.b. 
20-03: Br. Raymond Tan 
27-03: n.n.b. 
03-04: Br. Maarten Taal 
 
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 
 
Deze sabbat hebben we een verdiepingssabbat. 
 
Sabbatschool is onder leiding van zr. Renée den Hollander. 
Overdenking op Sabbatmorgen wordt verzorgd door br. Reinder Bruinsma 
Titel: KLEUR BEKENNEN: éénheid in verscheidenheid 
Hoe kunnen we als gemeente een hechte eenheid vormen bij alle verscheidenheid die ons 
kenmerkt?  Hoe houden we elkaar vast, ook als we van mening verschillen en er vaak diverse 
gewoontes opa houden? 
 
Presentatie in de middag om 14.00 uur (ca. 5 kwartier, met aansluitend vragen en discussie) 
Titel: DIVERSITEIT IN DE ADVENTKERK in verleden, heden en toekomst 
Vanaf het allereerst begin heeft de Adventbeweging een grote diversiteit gekend, zowel qua 
vorm als geloofsinhoud. Dat is te verwachten in een wereldwijde beweging van mensen met 
de meest uiteenlopende culturen en achtergronden. Dat levert soms problemen op, maar 
we mogen niet vergeten dat een goede vorm van diversiteit een bijbels beginsel is en het 
evangelie ons niet in een dwangbuis van volstrekte gelijkvormigheid wil opsluiten.  
Zie ook de bijlage 1. 
 
COLLECTEOPBRENGST 
Sabbat 27 februari 2021: 
Zendingscollecte GIVT: € 15,00 (bruto) 
Zendingscollecte via Bank: € 55,00 
Gemeentekas Collecte via Bank: € 20,00 
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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'.  
 
VACATURE: LANDELIJK KANTOOR ZOEKT MEDIASPECIALIST 
Bericht van landelijk kantoor: 
De medewerkers van het Landelijk Kantoor willen zich steeds meer en meer inzetten voor 
het verder verspreiden van onze positieve christelijke boodschap via onder ander de social 
media. 
Daarom zijn wij per 1 april 2021 op zoek naar een mediaspecialist voor 16 uur per week. Wij 
zoeken iemand die eraan bijdraagt om ons als kerk nog zichtbaarder te maken op social 
media. Deze nieuwe collega spreekt de taal van jongeren en kent hun belevingswereld. 
Hij/zij maakt visuele rapportages, promotiefilmpjes en terugblikken van evenementen. 
 In de bijlage 2 treft u de volledige tekst van de vacature aan. 
 
BESTUURSVERGADERING 23 FEBRUARI 2021 
In de bijlage 3 treft u een verkort verslag van de bestuursvergadering op 23 februari jl. 
 
BERICHT OVER CARLA 
We hebben deze week vernomen dat zr. Carla van Drongelen deze week naar Vredenoord is 
verhuisd. Dat was al langer haar wens, maar het is toch nog even lastig en wennen. Wil 
iedereen Carla in zijn/haar gebeden meenemen? 
Voor wie een kaartje naar Carla wil sturen, het adres is WZC Vredenoord, Prins 
Alexanderweg 2, 3712AA Huis ter Heide.  
 
BEGROTING 2021 
Er zijn bij de penningmeester geen bezwaren binnen gekomen op de voorgestelde begroting 
zoals in de kerkpost aan u voorgelegd door de begrotingscommissie. Dat betekent, dat de 
voorgestelde begroting definitief geworden is en dat volgens deze begroting in 2021 gewerkt 
zal worden. 
 
OPROEP: KAARTJES VOOR ZORGMEDEWERKERS VREDENOORD 
De afgelopen weken heeft Vredenoord, het woonzorgcentrum in Huis ter Heide dat nog 
altijd onze identiteit heeft, het zwaar te verduren gehad. Corona besmettingen en het 
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overlijden van de bewoners maakten het ongelofelijk zwaar. Nu is Vredenoord weer vrij van 
besmettingen, maar de lege plekken blijven. Vandaar deze oproep: 
De bedoeling is dat er vanuit de gemeenten zoveel mogelijk mooie/leuke kaarten gestuurd 
worden als hart onder riem voor de zorgmedewerkers daar. Willen jullie hieraan 
meewerken? Het zou super zijn als ze zich gezien en gesteund voelen door een kerk waar de 
meerderheid weinig van weet! 
Het adres is WZC Vredenoord, Prins Alexanderweg 2, 3712AA Huis ter Heide.  
 
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. 
 
JEU DE BOULES 
Beste gemeenteleden, vrienden. Jeu de Boules ging afgelopen 30 januari niet door wegens 
coronamaatregelen. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden. We hebben nu 2 opties. 
Dat zijn zondagmiddag 18 april en zondagmiddag 2 mei vanaf 14 uur. We weten nog niet wat 
tegen die tijd de coronamaatregelen zijn, maar we kunnen wel alvast inventariseren op 
hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. U kunt uw voorkeur opgeven bij Wilma 
Bekkering op het e-mailadres wilma-bekkering@polman.net.  
 
JARIG AANSTAANDE WEEK 
Op 7 maart is br. Aad Verbeek jarig; 
Op 8 maart is br Roel Wisschoff jarig; 
Op 11 maart is br Jack Niewold jarig; 
Op 12 maart zijn zr Sheila Isenia en Emina Kong jarig. 
Een week vol vreugde! Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw 
levensjaar toegewenst! 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
6 maart  Verdiepingssabbat door Reinder Bruinsma Online (Webex) 14.00 uur 

 
 


