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17 april  2021 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK  
Br. Jack Renfurm 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN  
24-04: Zr. Hanneke Tan 
01-05: Br. Aad Verbeek 

08-05: Br. Rudy Dingjan 

16-05: Br. Ronald Balk 

22-05: Br. Rudy Dingjan 

 
COLLECTE OPBRENGST 
Sabbat 10 April 2021: 

Zendingscollecte GIVT: € 35,00 (bruto) 

Gemeentekas Collecte GIVT: € 15,00 (bruto) 

Iedereen hartelijk dank! 
 

ONLINE DIENST 
In het kader van de lockdown is er geen dienst in de kerk. De diensten zullen in deze periode 
online plaatsvinden via Webex meeting van 10:15u tot 11:30 u (inloggen vanaf 10:00u).  
Link voor de Sabbatviering Adventkerk Utrecht via Webex  
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my-

du/j.php?MTID=mf2235e588dd72ca951316b72f8350f1d 

  

JARIG AANSTAANDE WEEK 
18-04-2021 Hans Vastenhout & Marja Vastenhout 
21-04-2021 Dejan Esclodina 

Alle drie van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst! 
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ZENDINGSPROJECTEN 2e kwartaal 2021 ; Inter-Amerikaanse Divisie 

Dit kwartaal wordt het zendingsgeld gebruikt voor het openen van  
‘13 Beter Leven buurtcentra’. Deze week gaat het om een centrum bij de ‘Linda Vista 
Universiteit (Zuidoost Mexicaanse Unie) in Mexico. (zie kaartje voor in lesboek) 
Het Linda Vista Universiteit heeft bachelor opleidingen voor: Theologie, verpleegkunde, ICT, 
educational sciences en economie. 

Nieuwe Link gaat naar het volgende zendingsvideobericht uit de:  Inter- Amerikaanse Divisie 
https://youtu.be/d42P7fq2ywY 

 

 
POSTER VERDIEPINGSSABBAT 24 april 
Volgende week Sabbat 24 april is Hanneke Tan onze gast in de online  verdiepingsbijeenkomst.  
In de bijlage tref je de poster die je kunt verspreiden onder vrienden en kennissen.  
 
Hanneke is huisarts in Giethoorn en al jaren actief in onze kerk. Zij is in onze kerk de promotor 
van stichting Leven en Gezondheid. Zij zal op een levendige- en praktische manier ons bewust 
maken van: waarom en hoe gezondheid en christen zijn hand in hand kunnen gaan. 
Programma : 
Overdenking op Sabbatmorgen. Link voor sabbat 24 april 11:00 uur  
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my-
du/j.php?MTID=m081d1704f347f1fc4261fb52fb533543 
 

Onderwerp overdenking: Vergeving 

Presentatie ‘s middag 14:00 uur (ca. 5 kwartier, met aansluitend vragen en discussie) 
Link voor sabbatmiddag 24 april 14:00 uur 
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my-
du/j.php?MTID=mafad0705f7aed6fbea0b8c33a34ee479 
  

Onderwerp presentatie: Gezondheidsboodschap en (Adventistisch) Christen zijn. 
Hoe is de gezondheidsleer ontstaan in de Adventbeweging? Wat is daar de bijbelse 
achtergrond van? Hoe koppelen wij ons christen zijn in relatie tot onze eigen gezondheid? Wat 
zijn de kansen om onze gezondheidsboodschap uit te dragen aan onze naasten (thuis en in de 
kerk)? 
 
SABBATSCHOOL VIDEO’S 
Met dank aan Walter kreeg de kerkpost deze serie van sabbatschool video’s voor het 2e 
kwartaal doorgestuurd. Het materiaal is afkomstig uit Australië, en we hebben helaas geen 
bronmateriaal waardoor ondertiteling niet mogelijk is.  
http://www.adventcongres.nl/Sabbatschool/ 
Wanneer je de onlinelesbespreking niet kunt meemaken dan is het wellicht leuk de les op 
deze manier te bekijken.  
 

 
FYSIEKE KERKDIENSTEN (herhaling bericht) 
Dinsdagavond 6 april heeft het kerkbestuur gesproken over het wel of niet openen van de 
kerkdeuren op sabbat. 
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Uiteraard willen wij niets liever dan normale, fysieke diensten houden op sabbat in ons eigen 
gebouw, waarbij elkaar ontmoeten en vasthouden zo onontbeerlijk is en zo gemist wordt. 
Online diensten zijn wel een goede oplossing, maar het is zoveel anders dan fysiek bij elkaar 
komen. 
Omdat de kwetsbare groepen (ouderen) nog niet allemaal gevaccineerd zijn en dat 
(klein)kinderen ook besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen aan opa's en 
oma's of oudere kerkgangers, vinden wij het daarom nog niet verantwoord om open te 
gaan. Ook onze eigen Unie adviseert nog zo veel mogelijk diensten digitaal te houden. 
Daarom hebben wij als kerkbestuur besloten om in ieder geval in de maand april nog geen 
fysieke diensten te houden. 
Vervolgens willen we afwachten welke versoepelingen het kabinet in de loop van april zal 
afkondigen, zodat hopelijk vanaf mei wij onze kerkdeuren wel kunnen openen om wellicht 
met meer dan 30 personen bij elkaar te komen. Dit is uiteraard afhankelijk van of het 
dagelijks aantal besmettingen sterk zal afnemen en of het inenten van de kwetsbare 
groepen snel en doortastend zal worden uitgevoerd. 
Het virus is helaas toch nog te actief onder ons, dus lijkt ons dit besluit verstandig. Laten wij 
ondertussen dagelijks onze hemelse Vader bidden dat wij vanaf mei wel wekelijks bij elkaar 
in de kerk kunnen samenkomen. 
 

 

VERDIEPINGSSABBAT ROOSTER 2021 
Wij hebben onlangs reeds 2 verdiepingssabbatten gehad. Dit was zeer waardevol. Er zijn nog 
meer verdiepingssabbatten in het verschiet. Hieronder de rooster tot nu toe: 
24 april zr. Hanneke Tan: Visie op gezondheid (zie hieronder voor meer informatie); 
29 mei br. Jurriën den Hollander: homosexualiteit in onze kerk (dit gaat om de verdieping ’s 
middags, in de ochtend is er een andere spreker); 
10 juli br. Rudy Dingjan: Bestaat er specifiek Christelijke muziek?; 
2 oktober br Rudy van Moere: Bijbelstudie onderwerp nog niet bekend; 
13 november: John Sanches: Christelijke visie op geestelijke gezondheid. 
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