9 april 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Overdenking: Br. Wim Altink

Inleider: Zr. Reneé den Hollander
PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK
16 april: Heilig Avondmaal
(speciale dienst)
23 april: Br. Steve Case
30 april: Br. Reinder Bruinsma
LIVESTREAM
De eredienst zal ook gestreamd worden via de
link: https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
COLLECTEOPBRENGSTEN
Sabbat 26 maart:
Zendingscollecte GIVT: € 75,00 (bruto)
Gemeentekas collecte GIVT: € 12,00 (bruto)
Sabbat 2 april:
Zendingscollecte GIVT: € 20,00 (bruto)
Gemeentekas collecte GIVT: € 25,00 (bruto)
Bankoverschrijvingen van 4 maart t/m 3 april 2022:
Gemeentekas: € 197,00
COLLECTES LOPEN VIA BANK
1e Collecte EXTRA COLLECTE: voor kinderpastoraat
Sabbatschool (zendings-) gaven of SPECIALE COLLECTES overmaken naar bankrekening:
NL38INGB0000635850 t.n.v. Penn. Kerkgen. der ZDA Uniegelden o.v.v. Zending of speciale
collectes .
2e Collecte
Gemeentekas (voor exploitatie van onze kerkgemeente) overmaken naar
bankrekening: NL62INGB0002307310 t.n.v. Adventkerk voor Gemeentegelden o.v.v.
Gemeentekas
Gaven via de GIVT app zijn natuurlijk ook mogelijk.
VERJAARDAGEN
Er zijn geen verjaardagen bij ons bekend volgende week.
Toch jarig? Geef het door op adventkerk.utrecht@outlook.com !
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STUURTEAMVERGADERING
As de woensdag 13 april is er weer een stuurteamvergadering.
Het is mogelijk om punten in te brengen via de secretaris mail
op secretaris.utrecht@gmail.com. Deze punten worden dan besproken en teruggekoppeld.
HEILIG AVONDMAAL
Op 16 april hebben we het heilig avondmaal gepland. Deze valt dit jaar samen met Pasen/
Pesach. Het team ‘Vieren’ bereidt een mooie dienst voor waarin we met elkaar het
avondmaal zullen vieren.
De voetwassing vindt vooraf plaats.
Let op! De dienst start om 10:30 uur. Er is dan geen sabbatschool.
JEZUS VINDEN IN HET BOEK OPENBARING
In de week van 23 tot en met 30 april vindt het seminar: ‘Jezus vinden in het boek
Openbaring’ in onze kerk plaats.
De laatste informatie hierover is hieronder te vinden. Laten we bidden en danken voor een
ieder die betrokken is bij dit seminar en dat het een inspiratie mag zijn voor ons allen.
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
23 april - 30 april

seminar ‘Jezus vinden in het boek Openbaring’

28 Mei

Hanneke Tan: ‘Gezondheid en geloof’

18 juni

Jean Luka Murk: ‘de genetische code’

27 augustus

Jacob Engelgeer:"Berouw vergeving verzoening" of "begeleiding bij ernstig
zieke of stervende"

22 Oktober

Rudy van Moere: Onderwerp in voorbereiding

Eind November/begin December: Spreker en onderwerp nog in voorbereiding.
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OVERLEG VRIJWILLIGERS 16 APRIL NA DE DIENST:
De laatste mailing naar alle gemeenten gaat eruit en het project komt nu heel dichtbij. Er
hebben zich vrijwilligers gemeld die in de organisatie meehelpen. Verder zijn gemeenteleden
natuurlijk ook vrij om als bezoeker/deelnemer te komen.
Op sabbatmiddag 16 april (na de dienst) zullen we met alle vrijwilligers het draaiboek
doornemen en de verwachtingen en taken bespreken.
Laatste mailing
Hieronder tref je de laatste mailing die naar alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen
wordt verstuurd:
Beste broeders en zusters,
De tijd vliegt, al over twee weken begint op sabbat 23 april het seminar “Jezus vinden in het
boek Openbaring”. Met deze laatste brief willen we jullie nogmaals een herinnering sturen
om jullie gemeente voor te bereiden op dit opbouwende én inspirerende event en tevens
om nog wat belangrijke informatie met jullie te delen.
Laatste puntjes op de i
Hopelijk hebben jullie intussen alle gemeenteleden, jeugdleden en belangstellenden kunnen
informeren over de mogelijkheid dit seminar ‘live’ bij te wonen in Utrecht (gratis parkeren in
de wijk). Wanneer je vertaling in de zaal wilt neem dan een smartphone mee met earphones
(oortjes). De simultane vertaling is te volgen via een app die je in de zaal kunt downloaden.
De aardigheid is dat, wanneer je er in Utrecht bij bent, je een deelnemersgids met alle
interessante informatie gratis kunt ontvangen. Je moet je wel van tevoren even aanmelden,
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zodat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Je kan je hiervoor registeren via
jezusvinden@outlook.com. Of via de website van de gemeente Utrecht
(https://www.adventkerk-utrecht.nl/kopie-van-nieuws-en-activiteiten ).
Als je niet live kunt komen, geen probleem, want het is ook mogelijk om deze
deelnemersgids gratis digitaal toegestuurd te krijgen, door een registratieformulier op deze
website in te vullen. Je krijgt hem dan toegestuurd via de mail. Wellicht hebben jullie iets
georganiseerd om gezamenlijk in jullie kerk te kijken. Individueel kijken kan ook, de
presentaties zijn na elke sessie nog terug te vinden op de website (van AdventkerkUtrecht.nl.
Try out
Vanaf vrijdag 22 april zullen er op de website van Utrecht de links naar het seminar (Engelsof Nederlandstalig) beschikbaar zijn. Een half uur voor aanvang van de sessie zal de
uitzending al gestart worden, zodat je kan checken of alle techniek in jullie kerk of locatie
van samenkomst goed werkt. Met vragen kunnen jullie ons mailen via:
jezusvinden@outlook.com.
We hopen jullie, live of online, te ontmoeten. Laten we ervoor bidden dat we met elkaar een
gezegende week zullen beleven; dat dit seminar iedereen zal verrijken in zijn en haar
geloofsleven en hopelijk hierdoor belangstellenden de weg naar Jezus en onze liefhebbende
God zullen vinden.
Namens de werkgroep “Jezus vinden in het boek Openbaring”,
Arno Bergmans en Elly Godrie

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com

