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07 januari 2023   

 
GEZEGEND NIEUWJAAR 
Allereerst wensen we jullie allen een heel goed, gezond en gezegend nieuwjaar toe! 
We gaan als kerkgemeenschap dit komend jaar in dankbaarheid en in vertrouwen tegemoed 
en hopen dat we met toewijding en geloof samen verder kunnen bouwen aan Gods 
koninkrijk. 
  
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Aad Verbeek 
Inleider: br Ayron Esclodina 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
14-01 Br. Jan Kerssen 
21-01 Br. Thierry de Reus 
28-01 Br. Maarten Taal 
  
LIVESTREAM VAN DE DIENST  
De eredienst zal gestreamd worden via de link: 
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
 
FINANCIELE VERANTWOORDING 2022  
Het jaar 2022 is voorbij. Het is goed om u de financiële verantwoording over 2022 te 
verstrekken. Zie bijlage bij deze kerkpost.  U bent de gemeente ook in 2022 financieel niet 
vergeten en daar zijn we blij mee. U wordt daarom allen hartelijk bedankt voor uw trouwe 
bijdragen aan en betrokkenheid bij onze gemeente Utrecht.  
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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.  
 
VERJAARDAGEN 
Op 12 januari is Winda Siregar jarig. Wij wensen haar een fijne verjaardag en een gezegend 
nieuw jaar toe.  
 
RECTIFICATIE BERICHT STUURTEAM 
Hierbij willen we het bericht over de penningmeester, Hans Dirkse, van vorige week 
rechtzetten. Hans is niet voornemens lid te worden van een andere gemeente, en blijft lid 
van de gemeente Utrecht. Het stuurteam heeft het onderling gehad over allerlei mogelijke 
alternatieven om het penningmeesterschap extern in te vullen, gezien het feit dat we niet 
zien dat wij op termijn (de komende jaren) een interne invulling verwachten. Hans heeft te 
kennen gegeven ook dit kalenderjaar 2023 zijn taak als penningmeester te willen vervullen 
en een eventuele overdracht per kalenderjaar te regelen. We zijn hem hier heel dankbaar 
voor. We zullen samen met hem onderzoek doen naar een externe penningmeester.  
  
HOGE ENERGIEPRIJZEN TREFT OOK ONZE KERK 
Onze penningmeester heeft de nieuwe tarieven voor warmte en elektra ontvangen en dat 
baart ons ernstige zorgen. Wij willen u als gemeenteleden en bezoekers hiervan op de 
hoogte stellen.  Het prijsplafond, dat ook geld voor kerken, blijkt door ons energie verbruik al 
heel snel bereikt. Dit betekent dat we hele hoge energiekosten hebben en dat het stuurteam 
en de verhuurcommissie na moet denken wat er moet gebeuren (met onze verhuur tarieven 
voor 2023 en met de contracten van onze vaste huurders) rekening houdend met de sterk 
gestegen energietarieven.  Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en 
staan open voor suggesties en inbreng vanuit de gemeente.  
 
OPBRENGSTEN COLLECTES 
Hierbij de collecte opbrengsten van sabbat 24 december 2022:  
Collecte Zending GIVT: € 37,50 (bruto)  
Collecte Gemeentekas GIVT: € 7,50 (bruto)  
 
en de collecte opbrengsten van sabbat 31 december 2022:  
Collecte 13e Zending GIVT: € 77,50 (bruto)  
Collecte Gemeentekas GIVT: € 12,50 (bruto)  
 
Bankoverschrijvingen van 1 december tot en met 31 december 2022:  
Voor Gemeentekas: € 268,- 
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VERSLAG CONTACT OVER PREDIKANT UTRECHT 
Het stuurteam heeft in de afgelopen maand december contact gezocht met voorzitter Rob 
de Raad om de benoeming van een predikant voor onze gemeente te bespreken en onze 
wensen kenbaar te maken. De gemeente kampt nu al meer dan 4,5 jaar met onregelmatige 
en zelfs lange periodes zonder pastorale ondersteuning. Hier volgt een kort verslag van ons 
gesprek met Rob de Raad.  
  
Stuurteam besprak een korte schets van de situatie van de afgelopen jaren:  
In augustus 2018 was onze predikant (Lex van Dijk) op stel en sprong met ziekteverlof 
gegaan en was daarna ( ook na diverse pogingen) niet meer teruggekomen in de gemeente.   
In januari 2019 was Rudy Dingjan (zelf al met Emeritaat)  aangesteld voor 1,5 fte als ‘Ad 
Interim’  predikant voor onze gemeente voor onbepaalde tijd. Wij zijn hem hier nog steeds 
heel dankbaar voor.   Rudy is met ingang van september 2021 definitief met emeritaat 
gegaan.  De aanstelling per januari 2022 van een ander interim predikant, zoals de unie 
voorstelde,  hebben we van af gezien omdat de  tijd die de interim-predikant aan Utrecht  
zou kunnen besteden onrealistisch was. We hebben toen aangegeven het Uniecongres af te 
wachten. 
 
We maakten duidelijk dat ondanks gebrek aan pastorale ondersteuning we als gemeente 
toch zijn door gegaan met onze missie en visie. 
We hadden uitgelegd dat het gebouw dient als vliegwiel voor de contacten met de buurt en 
stad: 

• Ons gebouw en gemeente staat in de wijk (en in de stad) bekend als (huur)locatie 
voor diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld:  De sociale dienst gemeente Utrecht  
met de jaarlijkse  ‘Wijk- en  contactdagen’ , stemlocatie, vergaderingen VVE uit de 
omliggende buurt, repetitie ruimte voor koren en orkest; 

• Samenwerking met buurt en gemeente in activiteiten om onze kerk 
naamsbekendheid te geven zijn gewoon door gegaan. Overleg en contacten zijn 
gelegd met het wijkcentrum en de wijkcoördinator over de noden in de wijk. De 
eerste plannen voor activiteiten zijn in gang gezet. We hopen op een snel vervolg. 

• We hebben een geslaagde evangelisatie actie ‘Jezus vinden in het boek Openbaring’ 
gehad waarin we ons gebouw en het de digitale infrastructuur van onze kerk hebben 
gebruikt; 

• Er waren verschillende speciale diensten georganiseerd; 

• Er is een hele goede en prettige samenwerking met onze beheerder van onze kerk. 
Hierdoor is er een goede zorg voor het gebouw inzake de verhuur en onderhoud van 
de kerk gewaarborgd.  

  
Voorzitter de Raad was overtuigd dat de gemeente voorrang in de toewijzing van een 
predikant verdiend.  Wij als gemeente hebben duidelijke voorkeuren  aangegeven. EInd van 
deze maand zal hij ons informeren over welke predikant ons wordt toegewezen. 
 
 
 
DATA STUURTEAM VERGADERINGEN 
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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 25 januari 
- 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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