5 juni 2021
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Ton Steens
Inleider: Wilma Bekkering
De eredienst zal ook gestreamd worden via de onderstaande link:

https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN
12-06: Br. Rudy Dingjan
19-06: Zr. Mirjam Booij- Hendriks
26-06: Br. Rudy Dingjan
03-07: Br. Coen Mattern
10-07: Br. Rudy Dingjan
17-07: Br. Steve Case
24-07: Zr. Miranda Broekhuis
31-07: Br. Rudy Dingjan

COLLECTE
Hierbij de collecte opbrengst van sabbat 29 mei 2021:
Zendingscollecte GIVT:
€ 15,00 (bruto)
Gemeentekas Collecte GIVT: € 15,00 (bruto)
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Via Bank voor Zending:
€ 355,00
Via Bank voor Gemeentekas:€ 20,00

Iedereen hartelijk dank!
JARIG AANSTAANDE WEEK
Afgelopen week waren jarig:
3-6 Zr. Kerry Breure en 4-6 Zr. Laila Andaloussi
Komende week zijn jarig:
6-6 Milan Esclodina en 10-6 Zr. Mercedes Dinzey
Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
MONUMENTENDAG
Op 11 september is de kerk opgenomen in de monumentenroute. Net als in onze vorige kerk
wordt de kerk vanaf 13:00 uur opengesteld voor bezoekers.
We hopen dat er veel mensen langskomen die kennis kunnen maken met ons mooie gebouw
en natuurlijk ook met ons als Advent gelovigen.
Zet de datum in je agenda en geef je op bij Arno als je wilt meehelpen op deze
sabbatmiddag. Meer informatie over de invulling van de middag volgt.
VERSLAG GEMEENTEMIDDAG OVER ‘BELEIDSPLAN EN ORGANISATIESTRUCTUUR’
Bij deze kerkpost is het verslag en de presentatie van afgelopen gemeentemiddag
(huishoudelijke vergadering) bijgevoegd. Het was een belangrijke vergadering waarin we
gesproken hebben over de toekomst van onze gemeente. De middag stond in het teken van de
presentatie van een nieuw concept-gemeentestructuur die Marja van Emmerik, Laila Andaloussi en
Arno Bergmans hadden voorbereid. De nieuwe structuur heeft als uitgangspunt dat gemeenteleden
en bezoekers meer inbreng krijgen en betrokken raken bij activiteiten in onze kerkgemeenschap. De
activiteiten moeten de gemeente energie geven en tegelijkertijd onze missie en visie uitdragen. Lees
het verslag en de presentatie goed door. Laila, Marja en Arno zijn na de dienst beschikbaar in de hal
om vragen te beantwoorden en eventueel het plan toe te lichten.

SABBATSCHOOL VIDEO’S
Sabbatschool video’s voor het 2e kwartaal is afkomstig uit Australië, en we hebben helaas
geen ondertiteling.
Wanneer je de lesbespreking niet kunt meemaken dan is het wellicht leuk de les op deze
manier te bekijken.http://www.adventcongres.nl/Sabbatschool/
VOOR DE KINDEREN
Iedere Sabbat morgen zullen we tussen 10.00 t/m 10.30 uur een activiteit, alternatieve les,
voor de kinderen hebben. Er zal een kinderverhaal getoond of voorgelezen worden. Dus als
kinderen dit willen volgen, gebruik dan de onderstaande link
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my/j.php?MTID=m01064f887
442e215f617ef28b41cd420
We willen ook mensen vragen die een leuk verhaal hebben of een leuk filmpje willen delen
dit kenbaar te maken bij William of Marja, zodat we de komende tijd voldoende invulling
hieraan kunnen geven.
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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 de “Noord Caribische Universiteit
(Jamaica Unie) Jamaica.
VERDIEPINGSSABBAT PROGRAMMA 2021
10 juli: Rudy Dingjan: ‘Bestaat er specifiek Christelijke muziek?’;
17 juli Steve Case: gastspreker op sabbatmorgen “Persoonlijke getuigenis.... Hoe dan?”
2 oktober: Rudy van Moere: Bijbelstudie onderwerp nog niet bekend;
13 november: John Sanches: Christelijke visie op geestelijke gezondheid.
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