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24 oktober 2020 
 
ONLINE SABBATVIERING 
Morgen, sabbat 24 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. Rudy Dingjan. 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 
 

Meeting number : 163 350 4259 
Password  : frCtkfW3Y94 (37285393 from phones and video systems) 
 
Agenda: Uitnodiging voor sabbatviering Adventkerk Utrecht 
Informeel programma met mogelijkheid tot interactie met elkaar 

• 1e half uur :  Sabbatschool bespreking 
• 2e half uur : korte overdenking met nabespreking  
• Gebed 

Wanneer u de instructies volgt kunt u de dienst volgen en elkaar zien via dit systeem. 
Veel succes en hopelijk tot ziens! 
  
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK 
31-10 : Br. Maarten Taal 
07-11 : Br. Rudy Dingjan 
14-11 : Br. Rudy Dingjan 
21-11 : Br. Geert Hendriks 
28-11 : Br. Louis van Leeuwen 
 
OPBRENGST COLLECTE 
De collecte opbrengsten van sabbat 10 oktober 2020: 
GIVT Zendingscollecte: € 32,50 (bruto) 
GIVT Gemeentekas: € 3,00 (bruto) 
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HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Op woensdagavond 4 november aanstaande, vanaf 19.30 uur zal een huishoudelijke 
vergadering gehouden worden. Het bestuur heeft besloten om deze huishoudelijke 
vergadering toch in de kerkzaal van de kerk te houden en niet via webex. Vanwege de 
Corona maatregelen van het kabinet, kunnen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn, 
naast degenen die de vergadering leiden. Daarom wordt u gevraagd zich van te voren aan te 
melden bij de secretaris van onze gemeente via e-mail secretaris.utrecht@gmail.com. 
Hebben zich meer dan 30 personen aangemeld, dan zal gelden dat wie zich het eerst 
aangemeld hebben, zullen kunnen komen. 
De agendapunten zijn in ieder geval: het samenstellen van een benoemingscomité, het 
presenteren van het beleidsplan 2020-2024 en Financiën. Als er op deze huishoudelijke 
vergadering gestemd moet worden, hebben gedoopte leden stemrecht, maar overige leden 
niet. Hebt u zelf agendapunten, dan kunt u die gelijk met het aanmelden bij de secretaris 
doorgeven. 
 
GEBEDSDAGGAVEN IN GEBEDSWEEK 
Van 7 tot en met 14 november is de jaarlijkse wereldwijde gebedsweek van onze kerk. 
Vanwege Corona zal het inzamelen van de gebedsdaggaven anders gaan dan u gewend bent. 
Er zullen dit jaar geen zakjes opgehaald worden op sabbat 14 november en ook teksten 
zullen niet voorgelezen worden. Dat is jammer omdat dit een goede traditie is, maar het is 
niet anders. 
 
U wordt verzocht uw gebedsdaggaven over te maken naar bankrekening NL38 INGB 0000 
6358 50 t.n.v. Penningmeester Kerkgenootschap der ZDA Uniegelden te Nunspeet (dezelfde 
bankrekening waar u tienden naar overmaakt). Geef wel duidelijk aan of het bedrag voor de 
Ned. Unie of de Generale Conferentie is, of als u één bedrag overmaakt voor beiden, welk 
bedrag voor de Ned. Unie is en welk bedrag voor de Generale Conferentie is. Ook kunt u 
geven met GIVT op 14 november. De eerste collecte is de Zendingscollecte, de tweede 
collecte is gebedsdaggaven Ned. Unie en de derde collecte is gebedsdaggaven Generale 
Conferentie. Wij willen u vragen zoveel mogelijk rond 14 november uw gebedsdaggaven 
over te maken of via GIVT te geven, zodat op sabbat 21 november het totaalbedrag bekend 
gemaakt kan worden.  
 
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.  

BETALING LESBOEKJES VANAF 2021 
Voor de mensen die 1 of meerdere sabbatschoollesboekjes via mij, Isabelle de Vries-Geiger, 
bestellen, zullen vanaf 1 januari 2021 hiervoor de factuur digitaal ontvangen. U ontvangt één 
factuur voor de lesboekjes die u 2 keer per jaar ontvangt. Om dit te kunnen realiseren, 
verzoek ik u om mij een email te sturen met uw autorisatie om dit ook zo uit te kunnen 
voeren. De reden van deze aanpassing is om het allemaal wat praktischer te maken met 
minder papier, afstemming etc.   
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Stuur svp een mail naar: isabelle-geiger@casema.nl  
Het verzoek is dan ook om het bedrag in één keer te voldoen.  
Alvast bedankt, Isabelle. 
 
STÖSS LUFTEN….?! 
Het was vrijdagochtend 10 uur, koffietijd op kantoor, toen mijn Duitse collega ineens alle 
ramen wagenwijd opengooide en zei; “Zo dit kennen jullie in Nederland niet maar in 
Duitsland zijn we dat gewend, ook thuis doen we dat dagelijks. Ineens lekker veel verse lucht 
erin en de oude lucht eruit. Dat houdt je gezond en het huis zonder schimmel.” Je staat dan 
wel even raar te kijken, maar je blijft er in ieder geval wakker bij. En ik hoorde dat het nu 
verplicht is ingevoerd in bedrijven en ook op scholen om de Covid-19 minder kans te geven. 
En toen moest ik denken aan ons kerkgebouw en aan ons, als bezoekers van dat gebouw. 
We luchten het gebouw nu in verband met overdraagbare virussen, zodat we niet ziek 
worden. Maar zouden we dat ook niet in figuurlijke zin kunnen zien? Moeten we ons 
geestelijk leven niet eens lekker laten doorwaaien met Gods Geest zodat we “fris” blijven en 
niet “ziek” worden?  
 
Gods Geest kwam tot de profeten in een zacht briesje niet in vuur, of als regen. Dat moet 
voor hen heel prettig zijn geweest, een warm land en dan God die hen tegemoet kwam in 
een zachte koele bries. Kwam God ook niet naar Adam en Eva toe in de koelte van de 
avond(bries) om met hen te wandelen en te praten?  
Lieve allemaal, laten we ervoor zorgen dat we fris blijven en aangenaam om naar te luisteren 
en mee te praten zodat we aan iedereen die het wil horen, kunnen laten weten hoe gezond 
het is om een God in je leven te hebben die voor je zorgt. En wat moeten we daar dan voor 
doen? Bid en werk. Bid voor Gods Geest en werk met hem samen in vrijwilligerswerk, 
ontmoeting met mensen en gewoon in wat we uitstralen. 
Renée den Hollander. 
 
KERK WEER OPEN 
Afgelopen dinsdag hebben wij in de bestuursvergadering gesproken over of we weer naar de 
kerk kunnen gaan. We hebben van meerdere mensen vernomen dat ze dit toch wel heel 
graag willen en daarom hebben we besloten om vanaf 31 oktober weer de kerk te openen. 
We beginnen om 10.00 uur met de sabbatschool. Er zal 1 groep zijn die samen met elkaar de 
les gaat bespreken en Arno zal in een aparte zaal gaan zitten en via Webex de les bespreken. 
Om 11.00 uur begint de eredienst en deze kan ook via de Livestream meegekeken worden. 
Er zal geen samenzang zijn. Na de dienst zal er koffie en thee geschonken worden, allemaal 
coronaproof met 1,5 meter afstand van elkaar. Er wordt u gevraagd om niet met de stoelen 
te gaan schuiven, laat ze staan zoals ze staan. 
 
Wij vragen, aan iedereen, om een mondkapje op te doen tijdens het heen en weer lopen. 
Deze mag pas weer af als je op een stoel zit. 
Er zal goed opgelet worden dat iedereen zich aan de 1,5 meter  afstand houdt. 
Als laatste: iedereen moet donderdagavond, voor 22.00 uur, reserveren om in de kerk te 
mogen komen. Dit is verplicht en moet je elke week weer opnieuw doen! 
Opgeven/reserveren kun je doen via het volgende emailadres: 
reserveren7da.utrecht@outlook.com 
Zet je naam in de onderwerpbalk en zet er ook achter, als je een taak hebt, welke deze is. 
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Bijvoorbeeld: Piet Jansen Taak: keukendienst 
Bijvoorbeeld: Fam. Klaasen 5 personen  
Kinderen onder de 12 jaar hoeven zich niet op te geven. 
 
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! Wil je een doos ophalen in de kerk? 
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! 
 
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 - - 

 
 


