7 mei 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Thierry de Reus
Inleider: Zr. Wilma Bekkering
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
15 mei: Br. Raymond Tan
22 mei: Br. Aad Verbeek
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 23 april:
Zendingscollecte GIVT: € 37,50 (bruto)
Gemeentekas collecte GIVT: € 22,50 (bruto)
Sabbat 30 april:
Zendingscollecte GIVT: € 47,50 (bruto)
Gemeentekas collecte GIVT: € 8,00 (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
Er zijn bij ons geen verjaardagen bekend aanstaande week. Bent u toch jarig? Laat het ons
weten!

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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BIJEENKOMSTEN IN DE TUIN BIJ RON EN ANS
Op de sabbatten 14 mei, 11 en 25 juni en 2 juli bent u 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.
WEBINARS
Vanuit Unie hebben wij het volgende bericht gekregen:
Veel van ons evangelisatiewerk vindt plaats in de plaatselijke gemeenten. Dat willen wij
vanuit het Landelijk kantoor ook van harte ondersteunen. Mede door de afgelopen twee
coronajaren waarbij heel veel activiteiten niet mogelijk waren, zijn we ons als kerk ook meer
bewust gaan worden van de mogelijkheden die de digitale snelweg ons biedt om onze
boodschap uit te dragen aan een groter publiek. Zo is het project ontstaan dat in de bijlagen
wordt aangekondigd. Het gaat om verschillende modules die geïnteresseerden op het
internet kunnen volgen over gezondheid, preventie van ziekten en levenslessen van Jezus.
Het ligt in de bedoeling ook nog een module te ontwikkelen over de profetieën.
Voor meer informatie, zie bijlagen.
Het verzoek is om voor dit project te bidden.
REPETITIE STADSOPERA TRIJN
Op 16 mei is er in onze kerk een repetitie van stadsopera Trijn.
De opera Trijn gaat zaterdag 18 juni in première in Tivoli/Vredenburg. Het wordt een groots
spektakel, een echt Utrechtse volksopera. Een wereldpremière, in de grote concertzaal.
Met tweehonderd uitvoerenden op het toneel. Groot koor en groot orkest, vijf landelijk
bekende solisten. Met Trijn van Leemput als moedige en ontroerende heldin, een icoon voor
de stad Utrecht.
Een proefje van de sfeer en de opzet kan meegemaakt worden tijdens de openbare
repetitie. Maandag 16 mei om 20 uur. Vrij entree.
Meer informatie op www.stadsoperatrijn.nl .
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
28 Mei
18 juni
27 augustus

Hanneke Tan:
‘Gezondheid en geloof’
Jean Luka Murk:
‘de genetische code’
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.

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

