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PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Maarten Taal  
Inleider:  Wilma Bekkering 
 
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
04-02 Br. Coen Mattern 
11-02 Br. Duco Kerssen 
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.  
 
OPBRENGST COLLECTE 21-1-23 
Collecte Zending GIVT: € 28,00 (bruto)  
Collecte Gemeentekas GIVT: € 8,00 (bruto) 
 
VERJAARDAG 
Op dinsdag 30 januari is Zr. Hannie Hooites jarig. We wensen haar een fijne dag en een 
gezegend nieuw levensjaar.  
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JEU DE BOULESAVOND 2023 

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 maartom 19 uur Petanque Centrum Nieuwegein,  Galecopperzoom 1, 
Nieuwegein.        
 

 

STUURTEAM OVERLEG SAMEN MET OUDERLINGEN EN VERHUURCOMMISSIE 
Maatregelen hoge energiekosten: 
Afgelopen woensdagavond (25-1-2023) hebben de verhuurcommissie ( Ron Bekkering, 
Wilma Bekkering en Marja Vastenhout), Stuurteam ( Ayron Esclodina, Marja v Emmerik, 
Arno Bergmans) en de ouderlingen ( Renée den Hollander, Ron Bekkering, Marjon van 
Emmerik en Arno Bergmans) een tweeledig overleg gehad.  
Allereerst hebben we besproken hoe we om moeten gaan met de hoge energielasten die de 
gemeente moet betalen voor verwarming en elektriciteit.  
Na een korte analyse waarin onze penningmeester ook zijn inbreng heeft gehad zijn we 
gekomen tot een aantal maatregelen op de korte termijn. Wanneer het nog steeds zo koud 
blijft willen we vanaf volgende week de dienst (sabbatschool en eredienst ) tijdelijk in zaal D 
houden. Hierdoor hoeven wij de grote zaal niet te verwarmen. Ook doen we een oproep aan 
iedereen in onze gemeente zo zuinig mogelijk om te gaan met elektriciteit.  
Ook voor de verhuur zijn diverse voorstellen gedaan die nog verder uitgewerkt moeten 
worden.   
Zo zullen voor de verhuurtarieven voor incidentele huur een opslag berekend gaan worden 
voor de verwarmingskosten voor zo lang de stookkosten zo hoog blijven. Ook zullen we in 
overleg treden met onze grootste vaste huurder hoe we kunnen bezuinigen op de 
energiekosten.  
  
Tot slot hebben de ouderlingen en het stuurteam gesproken over de zorgen over de 
toekomst van onze gemeente. Deze zullen met de nieuwe predikant eerst worden gedeeld 
en daarna breed in de gemeente besproken. 
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ZORGRAAD NIEUWS 

William van Emmerik zou afgelopen week (donderdag) geopereerd worden aan zijn 
nekhernia. Helaas is de operatie weer uitgesteld. Dit is een enorme teleurstelling voor 

hem omdat dit nu al een aantal keren uitgesteld is geweest.  Wij wensen hem sterkte! 
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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 8 maart  
- woensdag 19 april  
- woensdag 31 mei 
- woensdag 5 juli  
- woensdag 30 augustus  
- woensdag 11 oktober  
- woensdag 29 november 
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