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30 Juni 2018 

PREDIKBEURT 

Br. Wim Willems 

Inleider ; Br. Ron Bekkering 

PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 

07 juli : Opwekkingsdienst in de Tuin van Ans en Ron 

14 juli : Zr. Jane Froma-Taylor 

 

OPBRENGST COLLECTE    23 juni 2018: 

Sabbatschoolcollecte           : € 56,30 

GIVT Sabbatschoolcollecte   : €   7,00 (bruto) 

Collecte gemeentekas          : € 35,95 

GIVT Collecte gemeentekas  : €   2,50 (bruto) 

 

Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage. 

 

GIVT 

Als penningmeester kan ik via een GIVT dashboard zien hoeveel mensen gedoneerd 

hebben aan de beide collectes en tot welk totaalbedrag. Ik kan niet zien wie er gegeven 

heeft en hoeveel. Alle bedragen die gegeven zijn worden door Slimpay na 1½ week 

geïncasseerd van de bankrekening van de gevers. Op het dashboard zie ik al een aantal 

weken een totaalbedrag van € 23,50, door 3 gevers gegeven, dat niet geïncasseerd kan 

worden door Slimpay. De oorzaak hiervan kan zijn, dat mensen nog geen mandaat 

hebben gegeven (ondertekend), zodat Slimpay bedragen mag incasseren. Het kan ook 

zijn, dat er niet genoeg saldo op de bankrekening stond. Ook kan het zijn, dat deze 

bedragen niet gegeven hadden moeten worden en dat de GIVT app is verwijderd. 

Omdat ik niet weet wie deze 3 personen zijn, wil ik u vragen na te gaan of in de periode 

van 1 t/m 15 mei bedragen via GIVT zijn gegeven, die nog niet van de bankrekening zijn 

afgeschreven. Wellicht dat u bij uzelf kunt nagaan of bovenstaande op u betrekking kan 

hebben. Neem dan even met Hans Dirkse contact op. 
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GESLAAGDEN 

Deze week zijn zowel Vince Niewold als Noah Bergmans geslaagd voor hun 

MBO-diploma Bouwkunde! Beide van harte gefeliciteerd en veel zegen gewenst 

op jullie vervolgopleiding HBO-bouwkunde 🙂 

 

 

GEMEENTE-AGENDA 

Op de website van onze gemeente staat een agenda, waarin alle activiteiten, diensten 

en overleggen in de gemeente opgenomen kunnen worden. Deze agenda is voor 

iedereen zichtbaar. Echter de agenda wordt niet goed gevuld en is daarom niet actueel. 

Iedereen die een activiteit, speciale dienst of overleg in de agenda opgenomen wil 

hebben, moet dit via de mail doorgeven aan zr. Irene van Valen. Zij zal deze activiteit of 

gebeurtenis vervolgens in de agenda plaatsen. Hierbij dus aan iedereen het verzoek om 

zr. Irene van Valen via de mail (je kunt haar vragen om haar email adres) in kennis te 

stellen van elke activiteit, speciale dienst of overleg, waar jij bij betrokken bent. Zo 

zorgen we er allemaal voor, dat de agenda up-to-date is. 

De agenda is te vinden via adventkerk-utrecht.nl 

 

Adventkerk Utrecht 

Welkom op de website van de Adventkerk 
Utrecht. We willen je hier op de hoogte brengen 
van onze activiteiten en bezigheden. Weet dat je 
welkom bent! 
adventkerk-utrecht.nl 

onder kopje ELKE WEEK, en dan kiezen voor Agenda. 

  

EXPERIENCE 23-06 

De jeugd mag terugkijken op een zeer geslaagde dag! 

 

NIEUW BIJBELS DAGBOEK 

Het evangelie van Patmos is een Bijbels dagboek dat zich op fascinerende wijze 

onderscheidt van vele anderen. De dagelijkse overdenkingen zijn gebaseerd op 

maar één bijbelboek: de Openbaring van Johannes. 

Staat Openbaring voor jou gelijk aan toekomstvoorspellingen? Dan zal dit boek 

je verrassen, want je maakt kennis met een andere kant van Openbaring. Dit 
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Bijbels dagboek laat namelijk zien dat Openbaring ons niet alleen voorbereid op 

een leven in de toekomst, maar ook handreikingen doet voor het hier en nu. 

Natuurlijk komt er ook veel achtergrondinformatie voorbij, maar het boek legt 

vooral de nadruk op de persoon Jezus Christus. Het gaat er elke dag opnieuw 

over wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan en doet. Voor meer info; 

www.adventist.nl 

 

OPWEKKINGSDIENST in de tuin op 7-7 

God aanbidden kan en mag overal, daarom nodigen we je uit voor onze 

Opwekkingsdienst in de tuin bij Ans en Ron Bekkering op 7 juli aanstaande. Let 

op: er is 7 juli geen dienst in ons gebouw aan de Marco Pololaan in Utrecht. 

We hopen uiteraard op een zonovergoten ochtend, zodat we met elkaar buiten 

in de open lucht en ongedwongen kunnen zingen, bidden en luisteren. Kom en 

proef de open sfeer! 

Om het geheel nog smaakvoller te maken, willen we de ochtend eindigen met 

een potluck. Duik je keuken of de winkel in en neem iets lekkers mee. Wij 

verheugen ons alvast, jij ook? 

 

 

 

UITNODIGING : Gezellig samenzijn in de tuin van Ron en Ans  

Op sabbatmiddag 30 juni en 7 juli heten we iedereen welkom bij ons in de tuin. 

Neem iets te eten mee, dan zorgen wij voor drinken.  

Men kan wandelen, jeu de boules spelen, praten, niets doen, alles kan 🙂 
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Hierbij komt 14 juli te vervallen..... 

 

MEDEDELING Opstelling Kerkzaal 

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid heeft de bouwcommissie besloten om 

gedurende een korte periode van enkele weken terug te keren naar de oude 

opstelling van de kerkzaal. De stoelen zullen gedurende de rest van deze maand 

zo staan zodat we tijdens de dienst weer kijken richting de oude kansel. We 

kunnen dan nog een keer met elkaar ervaren hoe deze opstelling voelt en werkt. 

Daarna zullen we in begin juli met elkaar besluiten welke opstelling met 

meerderheid onze voorkeur heeft. De manier waarop we dat met elkaar 

besluiten en de precieze datum zullen u later bekend gemaakt worden. 

  

AGENDA 

Datum Onderwerp Waar / Bij wie? Tijd 

  

 

  

29 juni 2018 Gezinnenkamp Huis ter Heide  

30 juni 2018 Gezellige tuinmiddag  Ans & Ron   

1 juli 2018 Open dag Huis ter Heide  

7 juli  Opwekkingsdienst in de 

tuin 

Ans & Ron 10:00 uur 

 

Kerkpost verzorgd door: Marja 
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