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2 November 2019 
 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Start gebedsweek  
                                 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN   
09-11   : Ds. Rudy van Moere 
16-11   : Br. Raymond Tan 
 
OPBRENGST COLLECTE’S 
Sabbat 26 oktober 2019 
Zendingscollecte            : € 53,35 
GIVT Zendingscollecte   : € 32,00 (bruto) 
Collecte gemeentekas   : € 19,80 
GIVT Gemeentekas        : €    9,00 (bruto)  
Iedereen hartelijk dank. 
 

START GEBEDSWEEK 
Sabbat 2 november lezen Marjon van Emmerik en Ron Bekkering de gebedslezing. Na de 
lezing sluiten we de dienst af met momenten van gebed. Er worden verschillende vormen 
van gebed aangeboden, waaruit u een keuze kunt maken. 
In tegenstelling tot andere jaren wordt de dienst van sabbat 9 november niet afgesloten met 
een bidstond. Deze dienst wordt nl verzorgd door Rudy van Moere en heeft als thema 
"Salomo". Wel worden tijdens deze dienst de gebedsdaggaven opgehaald en de 
uitgeschreven teksten voorgelezen. 
 
GEBEDSWEEK 2 t/m 9-11 
Dit jaar is de ‘Week van Gebed' van 2 november t/m 9 november. Tijdens deze week 
besteden we extra aandacht aan gebed en aan de relatie die we hebben met God. 
Je wordt aangemoedigd elke dag tijd vrij te maken om te studeren en te bidden tijdens deze 
speciale week. De gebedsweek heeft als thema :’ Trouw aan zijn profeten’. 
 

We willen in de week van gebed samenkomen om de gebedslezing te lezen en samen te 
bidden op de volgende avonden: 
maandag 4 november in de kerk zaal D, leiding Ron Bekkering 
woensdag 6 november bij Margitte Schiller, Toendrameer 33, 3994 JB Houten, onder leiding 
van Rudy Dingjan. 
De avonden beginnen om 20.00 uur. 
 
De lezingen voor volwassenen, jeugd en kinderen staan gebundeld in één boekje. Op de 
website (www.adventist.nl) zijn ze los te downloaden. 
 
"Het gebed is de schakel die ons verbindt met God. Het is de brug die iedere kloof overspant en 
die ons draagt over iedere afgrond van gevaar of nood." (A.B. Simpson) 
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GASTSPREKER DS. RUDY VAN MOERE 09-11 
Op sabbat 9 november a.s is Ds. Rudy van Moere onze gastspteker en tevens spreker in de 
middag. Het onderwerp waar hij het over wil hebben is : ‘Salomo’. 
Op 6 juni 2011 verdedigde Rudy zijn proefschrift “Salomo tussen taal, tekst en oeuvre” aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft jaren voor de Nederlandse Unie gewerkt als 
preceptor en docent op de toenmalige theologische akademie Oud Zandbergen. Tevens 
heeft hij in Belgie gewerkt als predikant. Hij is nu emeritus hoogleraar en emeritus predikant. 
 
 
POTLUCK 09-11 
Aansluitend aan de dienst en voorafgaand aan het middag programma willen we tussen de 

middag met elkaar een ‘Potluck’ houden😊  
Neemt u ook wat lekkers mee? 
 
KERSTDOZEN ADRA 
Zoals u misschien al gezien heeft in de hal, worden er alweer volop spullen verzameld voor 
de ADRA  ‘Kerstdozenactie’. Elk jaar organiseert ADRA Nederland en ADRA Duitsland deze 
aktie. Ruim 45.000 kinderen uit Oost-Europa maken we dankzij de hulp van verenigingen, 
scholen en kerken blij met een kerstpakket.  
Wilt u ook meehelpen? Dit kan tot uiterlijk 16 november op de volgende 3 manieren : 

• U kunt zelf spullen meenemen naar de kerk.  

• U kunt een lege ADRA- doos mee naar huis nemen en deze zelf vullen. 

• U kunt geld doneren (Ayron/Ellen)  zodat zij er spullen van kunnen kopen. 
ALvast heel erg bedankt!!! 
 
ZIEKEN 
Afgelopen week is Wilma Bekkering met spoed in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd. 
Gelukkig is ze nu weer thuis. We wensen haar beterschap en Gods zegen bij haar verdere 
herstel. 
 
BRIEF AAN DE GEMEENTELEDEN 
  Beste gemeenteleden, 
 
  Het is alweer een hele tijd geleden dat jullie iets van mij gehoord hebben. De laatste keer       
was tijdens mijn aanwezigheid in de dienst bij Ron en Ans in de tuin op sabbat 13 juli. Dat       
was zoals altijd een mooie dienst en ik heb er warme herinneringen aan. Het was fijn om         
jullie te ontmoeten. Daarna kwam voor de meesten van ons de zomervakantie. 
 

  Het gaat gelukkig net als voor de zomer de goede kant op met mij en ik ben inmiddels nog     
steeds bezig mijn werk als predikant te hervatten. Ik word daarin begeleid door een coach       
die mij helpt de opbouw verstandig aan te pakken. In het kader daarvan raadde deze mij         
aan het hervatten van het werk geleidelijk op te bouwen in plaats van overal tegelijkertijd       
weer te beginnen zoals mijn eigen neiging is. Ik moest me dus focussen op de eerste stap       
richting werkherstel en me niet tegelijkertijd bezig houden met de latere stappen in het           
proces. In samenspraak met Arbo, Unie en coach werd afgesproken om op te bouwen van       
klein naar groot wat concreet betekende dat ik beginnende bij Uniek via Lelystad naar             
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Utrecht toe zou werken.  
 
  Ik ben nu als predikant inmiddels verantwoordelijk voor de gemeente Uniek. Sinds                   
september werk ik op therapeutische basis ook in de gemeente Lelystad. Dat laatste houdt     
in dat ik van alles mag en kan doen maar nog geen verantwoordelijkheid draag want die ligt   
nog bij Rudy Dingjan. Aan het einde van dit jaar zal ik naar zoals het er nu uitziet de                   
verantwoordelijkheid van de gemeente Lelystad van Rudy overnemen.  
 
  Vanaf dat moment hoop ik op therapeutische basis in de gemeente Utrecht aan de slag te       
gaan. Rudy blijft in deze therapeutische periode de verantwoordelijke predikant maar ik zal     
steeds meer activiteiten bijwonen en gemeenteleden bezoeken. Jullie zullen mij dan ook         
weer in de kerk tegenkomen op sabbatochtenden. Aan het einde van deze therapeutische       
periode zal ik naar verwachting het predikantsstokje van Rudy overnemen. 
 
Weet dat ik regelmatig met warmte aan jullie denk zoals ik weet dat jullie aan mij denken en 
voor me bidden. Ik kijk ernaar uit jullie weer te ontmoeten in de kerkdienst op sabbat om 
samen met elkaar God te eren en te danken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lex 

 

JEUGDRALLY 30-11-19 
Taste & See, want op 30 november 2019 om stipt 10,30 uur openen de jongeren van 
Adventgemeente Huis ter Heide het nieuwe restaurant Highly Flavoured te Amersfoort. 
WAT STAAT ER OP HET MENU 

Een spetterende jeugdrally vol met live worship, dans, sketch en spel. Sam Leonor is de 
spreker voor deze dag. Hij is een ervaren youthpastor uit California en was spreker op het 
European Adventist Congress in Valencia (2017) 
‘s Middags kies je uit verschillende onderdelen om te ontdekken welke job in het restaurant 
het beste bij jou past. Bang voor sollicitatiegesprekken? Ga eens met de Baas zelf in gesprek! 
Ontmoet Hem op 30 november; Hij staat voor je klaar! 
 
TUSSENTIJDS INFORMATIECONGRES 02-20 
Op zondag 2 februari 2020 wordt in Almere van 10:00 - 16:00 uur het tussentijds 
Informatiecongres gehouden. Dit congres is een informele vergadering van afgevaardigden, 
bedoeld om informatie vanuit het Landelijk Kantoor en het Landelijk Bestuur te delen met 
afgevaardigden van de Advent gemeenten. Er worden op dit congres geen besluiten 
genomen. Onze gemeente mag 3 afgevaardigden sturen naar dit congres. 
 
Wilt u afgevaardigde van onze gemeente zijn, dan kunt u zich uiterlijk 15 december 2019 
aanmelden bij onze secretaris (secretaris.utrecht@gmail.com). 
 

 

 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
2 t/m 9-11 Gebedsweek   
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09-11 Tienerclub Huis ter Heide 14.30-21.30 

09-11 Gastspreker Ds. Rudy van Moere mo/mi Amersfoort 10-30- 

30-11 Jeugdrally Amersfoort  
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