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ONLINE SABBATVIERING 
Morgen, sabbat 17 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. Jack Renfurm 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=m65495e421f712f4cab684aa5bd08e5f3 
 

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 
24-10  : Br. Rudy Dingjan 
31-10  : Br. Maarten Taal 
 
TRIUMFATORKERK MIDDELPUNT VAN DE WIJK!  
De afgelopen 4 weken was de Triumfatorkerk het middelpunt van de Wijk Contact Dagen. 
Doordeweeks stonden de deuren open voor alle mensen uit de wijk die door de Gemeente 
Utrecht werden uitgenodigd op gesprek. Verschillende vrijwilligers stonden van maandag 
t/m donderdag paraat om de medewerkers van de Gemeente Utrecht een warm welkom te 
bieden en te voorzien van koffie/thee en versnaperingen. De medewerkers hebben dit zeer 
gewaardeerd en waren daarnaast vol lof over de functionaliteit van ons gebouw. In 
november zullen de laatste Wijk Contact Dagen plaatsvinden. Ans, Bente, Carin, Christopher, 
Ellen, Marja, Mieke en Wilma, hartelijk dank voor jullie inzet in de afgelopen periode. Op 
naar een mooie afronding in november! Gods zegen, Saskia Manuela-Bergmans 
 
HULP BIJ HET VINDEN VAN EEN HUIS 
Donderdagmorgen kwam het volgende bericht binnen; Blazho en zijn vrouw vragen het 
volgende: 
Kunt u ons helpen met het vinden van een huis. Het hoeft niet in de stad te zijn, het mag wel 
in de omliggende dorpen liggen. We wonen nu in een kleine kamer, vol vocht en schimmel. 
We moeten onze kleren drogen in de kamer, we ademen alles in en hebben last van onze 
luchtwegen. De huisbaas heeft ons verteld, dat we moeten vertrekken, omdat hij plannen 
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met de woning heeft. Het gevaar bestaat we binnenkort op straat belanden. Kunt u ons 
helpen om een geschikte woning te vinden? 
HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
De huishoudelijke vergadering vindt plaats op 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. 

KERKDOZENACTIE 
De kerkdiensten zijn weer alleen online te volgen, waardoor we helaas niet meer de 
kerkdozen samen kunnen vullen in de kerk. We zullen voor alsnog de kerstdozen vullen, 
maar op een andere manier. #nietshoudtonstegen!! Je kan vanaf volgende week een doos 
ophalen in de kerk om dit zelf thuis of samen met iemand te vullen.Wil je een doos ophalen? 
Neem dan even contact op met Ans (of Laila) om hier een afspraak voor te maken.  
We hopen op deze manier toch een aantal kinderen blij te kunnen maken met de 
feestdagen. Vast reuze bedankt! 
 
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.  

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 - - 

 
 


