17 september 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Frank Teeuwen
Inleider: Marjon van Emmerik
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
24 september br. Martin Hornis
1 oktober 55+ dag
8 oktober br. Wim Wiersema
15 oktober br. Reinder Bruinsma
22 oktober br. Jan Kerssen
LIVESTREAM
De eredienst zal ook gestreamd worden via de
link: https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
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.
COLLECTEOPBRENGSTEN
Sabbat 3 september 2022:
Collecte Zending GIVT: € 42,50 (bruto)
Collecte Gemeentekas GIVT: € 22,50 (bruto)
Sabbat 10 september 2022:
Collecte Zending GIVT: € 22,50 (bruto)
Collecte Gemeentekas GIVT: € 17,50 (bruto)
EXTRA COLLECTE DEZE MAAND
Deze maand hebben wij 2 extra collectes.
17 september is er een extra collecte voor de afdeling Gezinspastoraat.
24 september is er 13e sabbatschool collecte.
VERJAARDAGEN
Op 19 september is zr. Carin Niewold-Hooites jarig.
Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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Op 20 september is zr. Margitte Schiller jarig.
OP 24 september is br. Hans Dirkse jarig.
We wensen hen allen een heel fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
MULTICULTURELE DIENST
Weet u dat in de gemeente Utrecht al 15 nationaliteiten kerken? Dus we dachten: Laten we
een multiculturele dienst houden en wel op sabbat 12 november. Zet het in uw agenda! Het
wordt een gevarieerd programma. De multiculturele dienst zullen we ook in het licht zien
van de gebedsweek. Dat is tevens de laatste sabbat van de gebedsweek. De gebedsdag
gaven wordt dan ook opgehaald zoals we gewend zijn. Na de eredienst willen we
aansluitend een potluck houden. Hopelijk met 15 verschillende gerechten!!!
BRIEF NEDERLANDSE UNIE
Vlak voor en na de zomervakantie is vanuit de Nederlandse Unie naar alle gemeenten een 2tal brieven gestuurd over het feit dat het landelijk bestuur per direct afscheid heeft
genomen van Departementshoofd Jongeren en Gezinnen, Madelon Comvalius (en alle
vrijwillige tienerleiding). In deze brieven doet de Nederlandse Unie haar verhaal waarom zij
het vertrouwen in het Departementshoofd hebben opgezegd, de brieven zijn als bijlagen
toegevoegd.
Als Stuur- en Pastoraalteam hebben wij kennisgenomen van deze brieven en hebben
gemeend hier verder geen actie op te ondernemen naar de gemeente. Dit omdat wij niet
achter het standpunt staan van de Nederlandse Unie, van het landelijke bestuur. Wij hebben
echter een email ontvangen met de vraag waarom wij deze brieven niet met onze
gemeenteleden hebben gedeeld. Hier willen wij graag verklaring voor geven.
Het is nooit de bedoeling van het Stuur- en Pastoraalteam geweest om voor de gemeente
informatie achter te houden, wij zijn voor transparantie en openheid. Aangezien wij zoals
hierboven al is aangegeven niet achter het standpunt staan van de Nederlandse Unie en wij
betrokkenen niet in een verkeerd daglicht willen plaatsen, is dit voor ons de reden geweest
deze brieven niet te delen. Er zijn vanuit het land diverse handtekening acties georganiseerd
en verhalen de ronde gaan doen die de hele situatie geen goed doen. Wij hebben daarom,
door geen ruchtbaarheid te geven aan deze brieven, geprobeerd betrokkenen te steunen en
duidelijk te maken dat het standpunt van de Unie onze steun niet heeft. Wij zijn er ons
bewust van dat een situatie als deze twee kanten, twee verklaringen heeft, wij hebben het
eenzijdige verhaal van de Unie ontvangen maar geen verklaring van de andere betrokkenen.
Dit feit maakt dat de brieven een eenzijdig beeld schetsen.
Als kinderen van God hebben wij zorg, respect en liefde voor elkaar en deze situatie getuigt
hier niet van. Niet alleen zijn de betrokkenen de dupe van deze ongewenste problemen, ook
onze tieners binnen de kerk worden hier indirect door getroffen. Wij zijn dan ook van
mening dat de genomen stappen door het landelijk bestuur te voorbarig zijn en er
onvoldoende tijd genomen is om onder leiding van de Heilige Geest met elkaar in gesprek te
gaan en te komen tot oplossingen.
Wij hopen en bidden dat het landelijk bestuur haar besluit heroverweegt en in gesprek gaat
en tot een oplossing komt. Dit om binnen de gemeente van God de eenheid te bewaren en
respect te tonen naar onze medebroeders en -zusters.
Wij willen jullie dan ook vragen deze situatie in gebed mee te nemen naar onze God en
Vader.

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
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

