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21 mei 2022   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Aad Verbeek 
Inleider: Zr. Margitte Schiller 

  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
28 mei: Zr. Hanneke Tan – Koning 
4 juni: Br Maarten Taal 
11 juni: Zr. Jolanda Krikken 
18 juni: Br. Jean-Luc Mark 
25 juni: Br Martin Hornis 

  
LIVESTREAM   
De eredienst zal ook gestreamd worden via de 
link:  https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg   
  
COLLECTEOPBRENGSTEN 
Sabbat 14 mei: 
Zendingscollecte GIVT: € 47,00 (bruto) 
Gemeentekas collecte GIVT: € 18,00 (bruto) 
 
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   
Zr. M. van Zenderen-Boyoh is 22 mei jarig. 
Zr. Judith Roelandse is 26 mei jarig. Wij wensen hen een heel fijne dag en een gezegend 
nieuw levensjaar. 
 
VERDIEPINGSSABBAT ANDERS GEAARDHEID 
Een tijdje terug hebben we een verdiepingssabbat gehad over anders geaardheid. Voor de 
geïnteresseerden: in de bijlage vindt u de presentatie. 
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BIJEENKOMSTEN IN DE TUIN BIJ RON EN ANS 
Afgelopen sabbat was er een eerste bijeenkomst in de tuin bij Ron en Ans. Het was een heel 
gezellig samenzijn, waarbij er lekker gegeten werd en Jeu de Boules gespeeld werd. 
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Op de sabbatten 11 en 25 juni en 2 juli bent u (weer) van harte welkom in de tuin bij Ron en 
Ans. Amersfoortseweg 18F te Huis ter Heide.  
Het is de bedoeling om te gaan eten om 14.00 uur (graag iets meenemen voor de Potluck). 
Daarna bent u vrij om bijv. te gaan wandelen, Jeu de Boules te spelen (als u zelf ballen hebt 
kunt u die meenemen). Maar u kunt ook gewoon in de tuin zitten om gezellig met een aantal 
mensen te praten.  
Omdat het een buiten aangelegenheid is kan het alleen doorgaan bij mooi weer. We hebben 
wel een aantal stoelen, maar indien mogelijk stoelen meenemen. 
We hopen weer als vanouds een aantal gezellige middagen met elkaar te hebben. 
 
NUChC DIVERSITY RALLY: CARIBBEAN STYLE 
Er zal binnenkort een leuk evenement plaatsvinden in de gemeente Zoetermeer. Deze dienst 
zal ook live gestreamd worden, waardoor je ook online kunt deelnemen. Zie de bijlage voor 
verder informatie. 
 
WEBINARS 
Herhaalde informatie over Webinars die vanaf zondag gaan starten. 
Webinars over gezonde lifestyle 
Neem deel aan twee boeiende webinarseries, die je vanaf je eigen sofa vanuit huis kunt 
volgen. 
We starten op 22 mei 2022 met deel 1 van de reeks ‘Kiezen voor gezondheid’ waarin je 
kennismaakt met de 9 factoren die bewezen bijdragen aan vitaliteit, gezondheid en 
levensgeluk. 
In deel 2, die begint op 19 juni 2022, informeren we je hoe je de meest voorkomende 
ziekten kunt voorkomen of verzachten door eenvoudige veranderingen aan te brengen in je 
levensstijl. 
Organisator 
Perspectief Webinars is speciaal opgericht om gezichtspunten bij elkaar te brengen en zo 
informatie over een onderwerp compleet te maken. En op die manier deelnemers te helpen 
de beweegredenen van de ander te leren begrijpen en respecteren. En in te zien dat alle 
mensen deel uitmaken van een geweldig schilderij, dat ingekleurd wordt door kennis, 
realiteit, levenservaring en passie. 
We starten met het thema Gezonde Lifestyle. In het najaar volgen andere interessante 
thema’s. Op 5 september start een mini-serie over bijzondere levenslessen - zie de tweede 
bijgevoegde flyer. Als je je aanmeldt, ontvang je alle updates in je inbox. 
Tijden en aanmelden 
Aanmelden kan op de onze website, waarop je ook meer informatie vindt over dagen. Klik 
op onderstaande links: 
Voor www.perspectiefwebinars.nl/kiezen-voor-gezonheid/ 
Voor www.perspectiefwebinars.nl/tijdloze-levenslessen/ 
Via bijgevoegde digitale flyers kun je ook doorklikken naar de website.  
De webinars zijn goed te volgen voor iedereen vanaf 12 jaar en na de presentatie 
kun je meedoen met een live Vraag & Antwoord chat. 
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OPENBARE REPETITIE STADSOPERA TRIJN- UTRECHT 
Afgelopen maandag konden we in de kerk een kijkje nemen bij de repetitie van de 
Stadsopera ‘Trijn’. 
Er waren zowel mensen van buitenaf als gemeenteleden. 
Het was leuk om eens te horen hoe nou zo’n opera tot stand komt en wat er allemaal bij 
komt kijken… 
We mochten al een voorproefje nemen van het koor en orkest en dat was al heel mooi! 
Op het podium stond zowel een mannen- als vrouwenkoor en de rest van de zaal was gevuld 
met het  Utrechts Studenten Concert.  
Op 12, 18 & 19 juni zal de opera uitgevoerd worden in de grote zaal van Tivoli Vredenburg, 
precies de plek waar het verhaal zich afspeelde…. 
Voor meer info; www.stadsoperatrijn.nl 
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VERDIEPINGSSABBAT ZIEKTE EN GELOOF 
28 mei zullen we weer mogen leren tijdens een verdiepingssabbat. Deze keer wordt het 
verzorgd door Hanneke Tan. Het onderwerp is: Ziekte en geloof.  
Om 13.30 start de workshop.  
Voor meer informatie, zie bijlage. 
 
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT  
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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