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18 maart 2023   
  
 

 

 
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Hans van Dijk 
Inleider:  Ron Bekkering 
 
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
25-03 Br. Aad Verbeek 
01-04 Br. Raymond Tan 
08-04 Br. Ekkehardt Mueller (em.prof. Andrews University) 
15-04 Br. Arnoud van den Broek 
  
LIVESTREAM VAN DE DIENST  
De eredienst zal gestreamd worden via de link: 
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
 
COLLECTE  
Hierbij de collecte opbrengsten van sabbat 11 maart 2023:  
Collecte Zending GIVT: € 30,22 (bruto)  
Collecte Gemeentekas GIVT: € 12,77 (bruto) 
 

 

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.  
 
 
JARIG 
Komende week zijn jarig: 
Op zondag 19 maart is Ayron Esclodina jarig. 
Op woensdag 22 maart Janny Mulder- Boerrigter  
We wensen jullie een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe. 
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ACTIVITEITEN MAAND MAART:  
 
VERDIEPINGSSABBAT OVER EVANGELISEREN 
Deze sabbatmiddag 18 maart zal na de eredienst een speciale workshop gehouden worden 
door Joanne Balk over ‘Evangeliseren’.  
 
Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden waarin zij zal ingaan op alle aspecten van 
het werk van het ESDA-instituut (https://www.esda-instituut.nl/), die al sinds jaren 
schriftelijke en online bijbelcursussen verzorgd. Honderden mensen zijn zo in contact 
gebracht met het evangelie.  We zullen met elkaar spreken wat nu de beste manier van 
evangeliseren is. Na de eredienst eten we soep met Turks brood en zullen we 13:30 u 
starten. Ben je geïnteresseerd, kom bij de bijeenkomst en neem mensen mee die dit ook 
interessant vinden.  
 

 
JEU-DE-BOULESAVOND 25-3 
Vorig jaar rond deze tijd zaten we in een lockdown ivm corona. Sinds een aantal jaren 
houden we met de gemeente een traditie in stand om met elkaar gezellig een avond te jeu- 
de-boulen. Uiteindelijk konden we vorig jaar de jeu-de-boulesavond eind maart houden. Dat 
tijdstip werd door velen als prettig ervaren. Dit jaar gaan we weer boulen in Nieuwegein en 
wel op sabbat 25 maart om 19 uur Petanque Centrum Nieuwegein,  Galecopperzoom 1, 
Nieuwegein.    De eigen bijdrage voor deze avond is € 7,50 p.p. en kan vooraf worden 
overgemaakt op het bankrekeningnummer van de Zorgraad, NL 55 ASNB 0707 8313 85 tnv 
CM Niewold Hooites. Óf neem geld mee op de avond zelf.....  Voor deelnemers onder de 16 
jaar is het gratis. Wanneer de eigen bijdrage een probleem is, meld dit dan aan één van de 
ouderlingen, zodat zij kunnen kijken naar een oplossing.  Geef je op bij Wilma Bekkering of 
Ans Bekkering.     

                                                                                       
 
  

 

 
KIDZRALLEY 1-04 
Op 1 april gaat Ellen Kneefel samen met een aantal kinderen uit onze gemeente naar de 
Kidzralley. We wensen de kinderen en Ellen veel plezier.  
 
PAASDIENST 8-04 

Op 8 april a.s. zal er bij ons in de kerk een Paasdienst worden gehouden. We zullen een 

bijzondere gastspreker hebben: Br. Ekkehardt Mueller. Hij is emeritus professor en verbonden 

geweest aan Andrews University.  

Meer informatie hierover zal in de kerkpost van volgende week vermeld worden. 
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BEZOEK ADVENTIST JUNIOR COLLEGE CHOIR 29-04 
 

 
 
Op 29 april is het ‘Adventist Junior College Choir’ van onze Adventschool  Vejlefjordskolen 
uit Denemarken te gast.  Het koor bestaat uit 26 jongeren uit Denemarken maar ook 
exchange studenten uit Z- Amerika, VS en Duitsland. Ze komen 28 April aan en bezoeken dan 
Amsterdam. Ze verblijven in het Koetshuis op Oud Zandbergen.  
29 April zullen zij twee liederen (uit hun concert) in de eredienst brengen en ’s middags 
houden zij een concert van 1- 1,5 uur. Frank Teeuwen staat op het programma als spreker. 
Wij verzorgen de lunch voor hen (Potluck met de gemeente). Het concert is sabbatmiddag 
14:30 u. Nodig vrienden kennissen uit. Ook zullen we adverteren bij andere Advent 
gemeenten. Het lijkt ons leuk als jongeren met elkaar tijdens dit evenement elkaar kunnen 
ontmoeten.  
Na de dienst verzorgen wij een ‘sightseeing tour’ in Utrecht en sluiten we af met 
sabbatsluiting in de kerk of op het Domplein in Utrecht 21:00 uur.   
 

 

BRUILOFT 1-5 
Bij deze kerkpost treft u de aankondiging én uitnodiging van de bruiloft van Marlon Isenia en 
Laila Andaloussi. Wat een bijzonder en fijn vooruitzicht!. De inzegening van het huwelijk zal 
plaatsvinden op maandag 1 mei as. in onze kerk. Hierna bent u ook van harte uitgenodigd 
voor de receptie met high-tea.  Wanneer je het bruidspaar wilt meehelpen met de 
voorbereidingen om er een mooie dag van te maken meld je dan bij hen aan. We wensen 
Marlon en Laila Gods zegen en succes met alle voorbereidingen. 
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NIEUWS VAN COMMUNICATIETEAM 
Een jaar geleden heeft het communicatieteam besloten om de website een nieuwe look te 
geven om een beetje mee te gaan met de tijd. Zijn jullie benieuwd naar de nieuwe website? 
Op www.adventkerk-utrecht.nl kunt u de website bekijken! 
Vergeet ook niet te kijken bij de agenda voor belangrijke of leuke evenementen die wij 
organiseren of kijk weer eens de webinars van “Jezus vinden in het boek Openbaring” terug. 
 Het is allemaal te vinden op de website! 
 

 

 

 

 
VLEUGEL VOOR IN DE KERK 

Lieve gemeente leden, 
Een paar weken geleden benaderde een bekende studente me met de mededeling dat ze 
graag haar vleugel wilde verkopen en een gewone piano hiervoor terugkopen. We werken al 
lang samen. En dus ging ik naar deze vleugel kijken. De toon en het ontwerp van het 
instrument leken me erg goed, en zo ontstond het idee om deze vleugel voor onze kerk te 
kopen en er iets goeds mee te doen, zowel voor haar als voor onze gemeente. Ik ben ermee 
aan de slag gegaan. Het instrument is in goede conditie en heeft een mooie volle klank.  
 
  
Er was geen budget voor de aanschaf van dit mooie 
instrument. Daarom heb ik een crowdfunding actie 
opgezet.  Wil je ook deelnemen door een financiële  
bijdrage te leveren?  Of het nu een klein of een groot 
bedrag is voor de aankoop en transport?   Neem dan 
persoonlijk contact met mij op.   
Voor mensen die hun donatie online willen overmaken, geef 
ik de bankrekeningnummer door: 
 
NL13 TRIO 0254 6873 69  t.n.v. S.Hanrathova o.v.v.: donatie 
vleugel kerk 
 
Op 30 maart willen we dit project afronden en de vleugel 
naar de kerk brengen. 
 
Lieve groet, Šárka Hanrathová 
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Diepgang in relaties, hoe doe je dat? 
 
1 april 2023, vanaf 10.00 uur, is iedereen van harte uitgenodigd bij de Adventkapel in 
Huis ter Heide voor een themadag rondom relaties! Ben je gehuwd, ongehuwd, een 
toekomstig koppel of wil je je alvast voorbereiden voor een relatie, je bent van harte 
welkom. Het belooft een leuk, relaxt interactief programma te worden met interviews, 
verdieping, zang, specials met mogelijkheid voor de vernieuwing van je vows. 
 
In de middag zullen we lekker genieten van een lunch en is er een relaxte workshop met 
Jurriën.  
 
Programma  

• 10.00 dienst  

• 11.15 sabbatschool (kleine groepen) 

• 12.00 pauze inclusief lunch/warme maaltijd  

• 13.30 middagprogramma (workshop)  

• 15.30 uur einde 

 

Aanmelden via www.adventkapelhth.com/agenda/themadag 
Graag houdt de organisatie ongeveer bij hoeveel mensen ze kunnen verwachten, zodat er 
genoeg materiaal ingekocht kan worden. Ben je erbij? Geef je dan op! (opgeven is niet 
verplicht) 
 
Adres 
 
Adventkapel Huis ter Heide 
Amersfoortseweg 18h 

3712 BC Huis ter Heide   

 
Contactpersoon 

Voor vragen kun je gerust terecht bij  

Angelique via aesclodina@yahoo.com 

 

 

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com
https://www.adventkapelhth.com/agenda/themadag
mailto:aesclodina@yahoo.com

