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16 januari 2021 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK 
Br. Jacob Engelgeer  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK 
23-01: Br. Paul Daniels 
30-01: Br. Jon Kok 
06-02: Br. Rudy Dingjan 
13-02: Br. Arnoud van den Broek 
20-02: Br. Rudy Dingjan 
27-02: Br. Lex van Dijk 
06-03: Br. Reinder Bruinsma 
 
COLLECTEOPBRENGST 
Sabbat 9 januari 2021: 
Zendingscollecte GIVT: € 32,50 (bruto) 
 
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 11:15 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=me61483f06
4e68313b5575d0e99d413fe 
 
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 
 
Verlenging lockdown: 
De regering heeft besloten om de huidige lockdown met drie weken te verlengen. Dit houdt 
in dat er geen diensten gehouden worden in onze kerk t/m 6 februari 2021. Het is jammer 
dat we tot die tijd niet fysiek bij elkaar kunnen komen, maar het bestuur heeft besloten om 
solidair te zijn met de genomen maatregelen. 
 
LEESTIP JESAJA 
De sabbatschoolles van dit kwartaal gaat over het boek Jesaja. Afgelopen sabbat hebben we 
het o.a. over hoofdstuk 6 gehad. 
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Op de site www.bijbellezenmetvanmoere.nl kan je een duidelijke uitleg en interessante 
achtergrondinformatie vinden over Jesaja 6 : 1 - 13. 
 
KAST MET POSTVAKJES 
Het verwijderen van de kast met postvakjes wordt voor enige tijd uitgesteld. Ten eerste 
omdat we op het ogenblik niet in de kerk kunnen samenkomen en ten tweede omdat er 
vanuit de gemeente bezwaren zijn geuit.  
Op dinsdag 12 januari heeft het bestuur vergaderd en o.a. dit onderwerp besproken. Het is 
nog even in beraad. Informatie volgt zodra er meer duidelijkheid is. 
 
VERDIEPINGSSABBAT   
Volgende week sabbat, 23 januari, is Paul Daniels bij ons in de gemeente Utrecht te gast. Hij 
zal voor ons de overdenking doen en ‘s middags om 14.00 uur via een aparte Webex link een 
workshop verzorgen waarin hij ons zal meenemen in zijn specialisatie: Jodendom in relatie 
tot onze christelijke traditie. 
Wat is de relatie tussen Christenen en de gelovige Joden? 
Vergeten we niet vaak in onze uitleg van Jezus uitspraken dat hij een Jood was? 
Is er een speciale rol van het Joodse volk (en het land Israël) de eindtijd? 
Verwachten Joodse gelovigen en Christenen dezelfde Messias? 
Waarom is er zo’n diepgewortelde antisemitisme in onze samenleving? Of waarom steekt 
het antisemitisme telkens weer de kop op? 
Deze vragen en veel meer (ook uw eigen vragen) over dit onderwerp zal aan bod komen op 
deze speciale verdiepingsdag. 
De overdenking en presentatie worden online verzorgd via een Webex meeting, daar het 
nog niet mogelijk is bij elkaar te komen in het kader van de coronamaatregelen. 
 
VERDIEPINGSSABBAT 2 
Vanuit onze visie om ook met elkaar te leren (dienen, delen, vieren en leren) willen we elk 
kwartaal een onderwerp bespreken die ons bezighoudt of interesseert. We kunnen hiervoor 
ook gasten uitnodigen die meer over dit onderwerp willen leren of weten.  
Wanneer je een onderwerp wilt inbrengen waarover je meer over wilt weten dan kan je dit 
doorgeven aan Arno (ac.bergmans@google.com) 
 
Ik ben blij u te melden dat we op 6 maart Reinder Bruinsma te gast hebben die met ons de 
preek zal verzorgen en een verdiepingspresentatie zal verzorgen op de sabbatmiddag. Voel 
je vrij om tijdens deze verdiepingssabbatten ook gasten uit te nodigen. 
 
UITNODIGING  
De Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen wordt wereldwijd gehouden van 17 
t/m 24 januari 2021. De Utrechtse Stedelijke Raad van kerken (USRK) opent al vele jaren 
deze Week met een viering die stedelijk en kerkelijk breed is.   
Wegens coronamaatregelen is de live dienst op 16 januari afgelast. In plaats hiervan kunt u 
de dienst vandaag volgen via de livestream van de St. Rafaelkerk Overvecht, start is om 19 
uur. https://www.youtube.com/channel/UCr8q5bZoF_ySeppowhKN4Ew 
Christenen over de hele wereld vragen om uw gebed, met name de Syrisch Orthodoxe kerk 
in Turkije heeft het verschrikkelijk moeilijk onder het bewind van de huidige president. 
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Er zijn kerken verwoest en veel mensen zijn op de vlucht. Het gaat in deze niet alleen om 
materiële hulp maar om het voortbestaan van deze groep Christenen! 
 
BEGROTING 2021 
Eenieder, die het betreft, wordt verzocht een gespecificeerde begroting voor het jaar 2021 
voor haar of zijn departement/groep uiterlijk 20 januari 2021 in te dienen bij br. Hans Dirkse, 
de penningmeester van onze gemeente.  
De begroting kan ook naar j.m.dirkse@ziggo.nl gemaild worden. 
 
JARIG 
Vandaag (16 januari) is zr Maureen Bergmans jarig! Maureen, van 
harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst! 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
23 januari Verdiepingssabbat: Jodendom in relatie tot onze christelijke traditie, door 

Paul Daniels 
Online 14.00 

30 januari Landelijke Bijbelquiz Online 15.00  
6 februari Tienerclub Online  
6 maart  Verdiepingssabbat door Reinder Bruinsma n.n.b. n.n.b. 

 


