23 april 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Steve Case
Inleider: Zr. Marjon van Emmerik
PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK
30 april: Br. Reinder Bruinsma
7 mei: Br. Thierry de Reus
15 mei: Br. Raymond Tan
22 mei: n.n.b.
28 mei: zr. Hanneke Tan - Koning
LIVESTREAM
De eredienst zal ook gestreamd worden via de
link: https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
COLLECTEOPBRENGSTEN
Sabbat 16 april:
Zendingscollecte GIVT: € 20,00 (bruto)
COLLECTES LOPEN VIA BANK
1e Collecte EXTRA COLLECTE: voor kinderpastoraat
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.
VERJAARDAGEN
Sheldon Isenia is op 28 april jarig.
Madelon van Emmerik is op 29 april jarig.
Van harte gefeliciteerd! Een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
JEZUS VINDEN IN HET BOEK OPENBARING
Aanstaande sabbat tot en met 30 april vindt het seminar: ‘Jezus vinden in het boek
Openbaring’ in onze kerk plaats.
De laatste informatie hierover is hieronder te vinden. Laten we bidden en danken voor een
ieder die betrokken is bij dit seminar en dat het een inspiratie mag zijn voor ons allen.
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GESLAAGDE TEST DONDERDAGAVOND
Op donderdagavond j.l. hebben we een generale repetitie gehad waarin we de techniek,
livestream in twee talen, presentatie en simultane vertaling geoefend hebben. De avond was
succesvol verlopen en we gaan met vertrouwen de reeks met studiesessies tegemoet.

BIJEENKOMSTEN IN DE TUIN BIJ RON EN ANS
Op de sabbatten 14 mei, 11 en 25 juni en 2 juli bent u van harte welkom in de tuin bij Ron en
Ans. Amersfoortseweg 18F te Huis ter Heide.
Het is de bedoeling om te gaan eten om 14.00 uur (graag iets meenemen voor de Potluck).
Daarna bent u vrij om bijv. te gaan wandelen, Jeu de Boules te spelen (als u zelf ballen hebt
kunt u die meenemen). Maar u kunt ook gewoon in de tuin zitten om gezellig met een aantal
mensen te praten.
Omdat het een buiten aangelegenheid is kan het alleen doorgaan bij mooi weer. We hebben
wel een aantal stoelen, maar indien mogelijk stoelen meenemen.
We hopen weer als vanouds een aantal gezellige middagen met elkaar te hebben.
STUURTEAMVERGADERING 12-04-2022
In de bijlage 1, onderaan de kerkpost, vindt u een verkort verslag van de
stuurteamvergadering van 12 april 2022.
WERK IN- EN RONDOM DE KERK
Afgelopen weken zijn er diverse klussen opgepakt in- en rondom de kerk. Zo hebben we een
mooi nieuw hek die geopend kan worden met dezelfde voordeursleutel. De parkeerplaats is
dan wat meer beveiligd voor ongewenste auto’s die daar voorheen parkeerden. Met dank
aan Ben van Valen die veel hiervoor geregeld heeft.
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De paden bij de nooduitgangen aan de voor- en achterzijde van de kerk zijn opnieuw
bestraat.
Marlon Isenia en Hans Vastenhout hebben de beamers schoongemaakt en opnieuw gesteld.
Allen hartelijk dank voor jullie inzet.
KLEINE MOEITE, GROOT GEBAAR – TAAL DOET MEER
Zou je iets willen doen voor de medemens in Utrecht die de Nederlandse taal nog niet (goed)
machtig zijn? Dan is dit je kans!
De secretaris van onze gemeente heeft de volgende oproep binnengekregen:
Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. We zorgen
er met een netwerk van vrijwilligers en partners voor dat taal geen belemmering vormt om
mee te doen in de Utrechtse samenleving. Dit doen we door middel van projecten voor
kinderen, ouders en volwassenen. Deze projecten worden begeleid door coördinatoren. En
we zijn met spoed opzoek naar meer!
Als coördinator ben je de schakel tussen Taal Doet Meer en de deelnemers van de groepen.
Jullie zouden ons enorm helpen als jullie de flyer kunnen delen in jullie netwerk, nieuwsbrief
en op jullie social media. Het is voor jullie een kleine moeite, maar voor ons en de kinderen
en volwassenen die ermee geholpen worden, een groot gebaar!
De flyer is bijgesloten in de bijlage.
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
23 april - 30 april
28 Mei
18 juni
27 augustus

seminar ‘Jezus vinden in het boek Openbaring’
Hanneke Tan: ‘Gezondheid en geloof’
Jean Luka Murk: ‘de genetische code’
Jacob Engelgeer:"Berouw vergeving verzoening" of "begeleiding bij ernstig
zieke of stervende"
22 Oktober
Rudy van Moere: Onderwerp in voorbereiding
Eind November/begin December: Spreker en onderwerp nog in voorbereiding.
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Deze sabbat starten we met het studie-project. Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld om
mee te helpen. Ook bent u natuurlijk welkom als bezoeker en het zou fijn zijn als we in het
publiek onze gasten een welkom gevoel kunnen geven.
Online melden zich verschillende mensen die een deelnemersgids willen hebben. Via een
persoonlijke mail krijgen de online deelnemers de gids. Alle bezoekers van de kerk krijgen
een gedrukte versie van de deelnemersgids.
Er zijn signalen dat verschillende Adventgemeenten in Nederland het Seminar gaan volgen.
Zo hebben we reacties van de gemeenten: Hilversum, Enschede, Alkmaar en Haarlem die het
met een groep in hun eigen gemeente zullen volgen.
In onze kerk zal er een informatietafel ingericht worden met boeken en folders. Ook zal daar
de registratie plaatsvinden.
Steve Case zal in de eredienst ook de overdenking doen.
Wanneer je vertaling nodig hebt neem dan je eigen headset (oortjes) mee. Via ons
vertalingssysteem kunt u de simultane vertaling volgen.
Deze sabbat zal er soep met brood zijn voor de mensen die overblijven. De laatste sabbat
van het project (30 april) willen we een potluck organiseren. Wanneer jullie wat willen
maken kan je dit doorgeven aan Marja Vastenhout en Jack Niewold.
De begintijden van de acht sessies zijn als volgt:
Zaterdagmiddag 23 april – 15.00 u.
Zondagmiddag 24 april – 15.00 u.
Maandagavond t/m vrijdagavond 25-29 april – 19.30 u.
Zaterdagmiddag 30 april – 15.00 u.
Adres: Adventkerk- Utrecht | Marco Pololaan 185 | 3526 GB UTRECHT
De programma’s duren steeds ongeveer anderhalf uur.
We hopen dat je een leerzame- en verrijkende seminar zult hebben.
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Bijlage 1
Verkort verslag stuurteamvergadering 12-04-2022
1. Het orgel zal weer jaarlijks een onderhouds-/stemmingsbeurt krijgen. Dit wordt
uitgevoerd door fi. van Vulpen.
2. Verhuurtarieven zullen worden verhoogd is samenspraak met de verhuurcommissie. Dit
o.a. door de hoge energieprijzen. Er zijn veel nieuwe aanvragen gedaan.
3. We zullen weer de renovatie van de verschillende ruimtes gaan oppakken. Als eerste
proberen we dit jaar zaal E klaar te krijgen.
4. We zijn bezig met de voorbereidingen op het Uniecongres.
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