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10 oktober 2020 
 
NAMENS HET BESTUUR 
Vanwege de laatste ontwikkelingen, hoe het coronavirus zich in Nederland verspreid, leek 
het ons verstandig de komende sabbatten weer online elkaar te ontmoeten. Er is dus geen 
dienst in de kerk. We beseffen dat dit voor velen weer een tegenvaller is in deze toch al 
lastige tijd. Daarom is het helemaal belangrijk dat we elkaar ontmoeten via de online-
ontmoeting. 
 
We hopen dat u en uw dierbaren nog gezond zijn en dat u in deze tijd kracht ontvangt uit uw 
geloof en van de mensen om u heen. Mocht u hulp nodig hebben in welke vorm dan ook laat 
het ons weten. (Zorgteam en of ouderlingen). Bel elkaar of zoek contact via Facetime of bv. 
Whatsapp en blijf met elkaar verbonden. 
 
ONLINE SABBATVIERING 
Morgen, sabbat 10 oktober, van 10:15u –11:30u hebben we weer een online sabbatviering 
met elkaar. We zullen dan samen een sabbatschoolbespreking houden en na een korte 
pauze naar een overdenking luisteren van br. Wim Wiersema. Na de overdenking kunnen we 
kort nog wat vragen stellen aan Wim over zijn overdenking en wat napraten. Nadat we 
gebedsverzoeken hebben verzameld met elkaar sluiten we af met een gebed. 
 
Arno Bergmans heeft u een uitnodiging via de mail gestuurd via het programma 
WEBEX. Je kunt met een laptop, smartphone, computer of laptop met camera contact 
maken en deelnemen aan de sabbatsviering. Als het goed is krijgt u 15 min. voor aanvang 
een herinnering via de mail met de link naar de meeting. 
 
Wanneer je in de uitnodiging klikt op de groene balk met:  
 
U kunt ook direct op de volgende link klikken: 

https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my/j.php?MTID=m654
95e421f712f4cab684aa5bd08e5f3 

Wanneer u de instructies volgt kunt u de dienst volgen en elkaar zien via dit systeem. 
Veel succes en hopelijk tot ziens! 
  
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
17-10  : Br. Jack Renferum 
24-10  : Br. Rudy Dingjan 
31-10  : Br. Maarten Taal 
 
COLLECTE OPBRENGST 
Zendingscollecte : € 22,07 
GIVT Zendingscollecte : € 20,00 (bruto) 
Gemeentekas Collecte : € 7,65 
GIVT Gemeentekas : € 2,50 (bruto) 
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HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
De huishoudelijke vergadering van woensdag 7 oktober wordt verplaatst naar 
woensdagavond 4 november, 19.30 uur. Deze vergadering zal via Webex gehouden worden 
(link volgt later). Tijdens deze vergadering wordt o.a. het benoemingscomité samengesteld. 
Hebt u zelf agendapunten, dan kunt u deze aanmelden via e-mail: 
secretaris.utrecht@gmail.com Als er op deze huishoudelijke vergadering gestemd moet 
worden, hebben gedoopte leden stemrecht, maar overige leden niet. 

LOCATIE GEBEDSVERZOEKEN 
In de kerkzaal is op één van de tafeltjes rechts aan de muur een gebedsverzoeken-locatie 
neergezet. Er is een kleine doos met daarin kaartjes waarop de datum genoteerd kan 
worden en de naam van degene die het gebedsverzoek doet. De naam mag opgeschreven 
worden, maar dat hoeft niet. Wanneer u voor u zelf of voor een ander persoon een 
gebedsverzoek heeft gedaan en u -of de persoon waarvoor u voorbede heeft gevraagd- wil 
hier bericht over ontvangen, dan kunt u het (e-mail)adres op de achterkant van het kaartje 
noteren. Het ingevulde kaartje mag u in de grote doos voor gebedsverzoeken doen. 
Er zal in de gemeente en/of in de gebedsgroep worden gebeden. 
Bovenstaand bericht van Wilma van Amstel is ingestuurd voordat de nieuwe maatregelen 
voor de kerk bekend waren. Neem contact met haar op als u toch gebedsverzoeken op een 
andere manier wilt inbrengen. 
 
BEZOEKERS / GASTEN 
Hebt u contact met bezoekers / gasten van onze kerk (die geen kerkpost krijgen), wilt u dan 
zo vriendelijk zijn deze mensen op de hoogte te brengen dat er de komende weken geen 
kerkdiensten gehouden worden. Wellicht kunt u de kerkpost naar hen doorsturen waarin 
een link staat waarmee ze in kunnen loggen op Webex. Op die manier kunnen ze deelnemen 
aan de digitale kerkdienst.  

MAGAZINE ADVENTIST WORLD 
De oktobereditie van het tijdschrift Adventist World zal niet in druk worden verspreid en zal 
alleen digitaal beschikbaar zijn. De reguliere gedrukte edities worden in november hervat. 
U kunt het hele nummer lezen en de volledige pdf-versie downloaden op de website van 
Adventist World in verschillende talen: 
 
• English https://www.adventistworld.org/october-2020/ 

• French https://www.adventistworld.org/octobre-2020/ 

• Spanish https://www.adventistworld.org/octubre-2020/ 

• Portuguese https://www.adventistworld.org/outubro-2020/ 

• German https://www.adventistworld.org/oktober-2020/ 

• Korean https://www.adventistworld.org/sib-wol2020/ 
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JARIG  
11-10: Leona Breure 
13-10: Wilma van Drongelen 
14-10: Renée den Hollander & Timo Niewold 
15-10: Marlon Isenia 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
31-10 Vesperdienst 

https://www.adventist.nl/evenementen/evenement/vesperdienst-oktober-
2020/ 

Adventkerk 
Den Haag 

16.00u-
17.30u 

07-11 Tienerclub n.t.b. 14.30u 
07-11 t/m 
14-11 

Gebedsweek - - 

 
 


