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14 januari 2023   

  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Jan Kerssen  
Inleider: br Arno Bergmans  
 
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
21-01 Br. Thierry de Reus 
28-01 Br. Maarten Taal 
04-02 Br. Coen Mattern 
11-02 Br. Rudy Dingjan 
18-02 Br. Jacob Engelgeer 
  
LIVESTREAM VAN DE DIENST  
De eredienst zal gestreamd worden via de link: 
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
 
 
COLLECTES LOPEN VIA BANK  
1e collecte 
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.  
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OPBRENGST COLLECTE 7-1-23 
Collecte zending GIVT : 20,00 (bruto) 
 
EXTRA COLLECTE 
Vandaag 14-01 zal er een extra collecte zijn voor het ‘Kinderpastoraat’ 
 

VERJAARDAGEN            
Op 15 januari is Nanny Breure jarig en op 16 januari Maureen Bergmans. Wij wensen hen 
beide een hele fijne verjaardag toe en een gezegend nieuw levensjaar. 
 
HOGE ENERGIEPRIJZEN TREFT OOK ONZE KERK 
Zoals vorige week al in de kerkpost vermeld stond dat de ‘verhoogde’ energieprijzen ook de 
kerk treft, waren we vergeten te vermelden om welke bedragen het zou gaan.. 
Het prijsplafond geldt helaas ook voor kerken en blijkt door ons energie verbruik al heel snel 
bereikt. Zoals het er nu naar uitziet zou het bedrag aan energie tussen de 25000,- en 30000,- 
komen te liggen....een enorm bedrag...  Wij houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen en staan open voor suggesties en inbreng vanuit de gemeente.  
 
WERELDWIJD 10 DAGEN VAN GEBED 
Tijdens de tien dagen van gebed (11 t/m 21 januari 2023) komen wereldwijd adventisten bij 
elkaar (zowel fysiek als online) om samen in gebed te gaan. Dit jaar is het thema ‘Terug naar 
het altaar’. Op de website van Ten days of Prayer staan alle materialen waaronder een 
handleiding, gebedspunten en werkbladen per dag. De materialen zijn in het Engels, maar 
inmiddels ook in een groot aantal talen vertaald, zoals Nederlands, Spaans, Portugees en 
Indonesisch. 
 
DIENST 31 DECEMBER 2022 
De oudjaardienst van 31 december is niet gestreamd en staat ook niet zichtbaar op Youtube. 
Mensen hebben aangegeven deze te willen (terug)kijken, mocht er interesse zijn dan is deze 
dienst te bekijken via de volgende link: 
https://youtube.com/live/rdvQog_a-cc 
  
UITSCHRIJVING  
Erwin Breure heeft verzocht zijn lidmaatschap van het Nederlands Kerkgenootschap der 
Zevende Dags Adventisten te beëindigen. Wij vinden dit erg jammer maar zullen hieraan 
gehoor geven. Erwin heeft ons in een mail zijn onderbouwing gegeven wat de reden is van 
de beëindiging (deze is indien gewenst opvraagbaar). Het afgelopen jaar zijn er situaties 
ontstaan binnen de Nederlandse Unie waar hij zich niet meer in kan vinden en aan kan 
conformeren. Aangezien hetzelfde dagelijks bestuur herkozen is meent hij niet langer zijn 
taken uit naam van de Unie te kunnen vervullen. Al zijn taken op landelijk niveau heeft hij 
inmiddels neergelegd.  
Ondanks dat het hem veel moeite kost deze beslissing te nemen, verzoekt hij om 
uitschrijving.  
Erwin geeft aan wel te blijven in zijn wandel met de Heer en zal geen afscheid nemen van 
zijn mede broeders en zusters. 
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DATA STUURTEAM VERGADERINGEN 
De stuurteamvergaderingen van 2023 zijn gepland, deze zullen om de 6 weken worden 
gehouden. Heeft u agendapunten stuur deze dan aan: secretaris.utrecht@gmail.com 
 

De data zijn: 
- woensdag 25 januari 
- woensdag 8 maart  
- woensdag 19 april  
- woensdag 31 mei 
- woensdag 5 juli  
- woensdag 30 augustus  
- woensdag 11 oktober  
- woensdag 29 november 
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Op verzoek van de algemeen secretaris van de Nederlandse Unie, Enrico Karg het volgende 
bericht:  
 

 
Geliefde broeder, zuster, 

  
Onze kerk is opgezet vanuit ons geloof in Christus. Dat willen we graag in standhouden en waar nodig 
versterken.  

  
Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.  

  
Wat we vragen is om binnen de komende veertien dagen in enkele minuten tijd de wereldwijde 
kerkledenenquête in te vullen.  

  
U kunt deze enquête in het Nederlands invullen door te klikken op deze link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/CQZDR2H 

  
You may fill in the survey in English by clicking the following link: 
https://www.surveymonkey.com/r/TEDNETHENG 

  
De ontwikkelingen in de wereld zijn van dien aard dat het toekomstbestendig houden van onze 
mooie gemeenschap vereist dat de kerkleiding vanaf alle niveaus bewust blijft van de zwaartepunten 
voor wat betreft de behoeften van haar leden.  

  
Dit vereist dat er op sleutelmomenten wordt gemeten waar met name de zwaartepunten bij uw 
kerkelijke behoeften liggen. Meten is weten. Wanneer dit in kaart gebracht wordt kan er - waar 
nodig - bijgesteld worden in de wijze waarop u bediend wordt. Met de coronapandemie op dit 
moment in de mineur stand zijn we op zo’n sleutelmoment aangekomen.  

  
Naar verluidt doen zo goed als alle landen mee en wij willen de Nederlandse inbreng zeker laten 
meewegen!  

  
Ik vraag u namens de onderzoekers vanuit de wereldkerk om ons te helpen door de enquête in te 
vullen. 

  

  

Vriendelijke groet, 

With kind regards, 

 

Enrico M.F. Karg | algemeensecretaris 

 

Tel. nr.                 | +31 (0) 631 697 996 

Skype | onlinepastor 

LinkedIn              | nl.linkedin.com/in/ekarg 
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