19 juni 2021
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Zr. Mirjam Booij- Hendriks
Inleider: Br. Ron Bekkering
De eredienst zal ook gestreamd worden
via de onderstaande link:

https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN
26-06: Br. Rudy Dingjan (H.A)
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 12 juni 2021:
Zendingscollecte GIVT: € 18,00 (bruto)
Gemeentekas Collecte GIVT: € 15,00 (bruto)
Via Bank voor Zending: € 5,00

Iedereen hartelijk dank!
SPECIALE COLLECTE
Deze sabbat zal er een speciale collecte gehouden worden voor het landgoed Oud
Zandbergen. Deze zal niet fysiek worden opgehaald in de kerk maar kan overgemaakt
worden via GIVT-app of direct naar de gemeentekas rekening o.v.v. Oud Zandbergen.
Achterin de kerk vindt u ok twee collecte dozen waarin uw giften in kwijt kunt.
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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’. Volgende week is het de 13e sabbat. Traditioneel wordt er
dan extra geld opgehaald in de dienst bij de eerste collecte, voor de projecten in de InterAmerkaanse Divisie. Wij bevelen deze collecte aan om iets extra te geven.
Nieuwe Link gaat naar het volgende zendingsvideobericht uit de: Inter- Amerikaanse Divisie
https://youtu.be/Cv9cNeawa7I
GESLAAGD!!
Marilène de Vries heeft vorige week haar TL-diploma behaald. We willen haar feliciteren met
deze bijzondere prestatie en wensen haar veel succes met haar vervolgopleiding.

JARIG AANSTAANDE WEEK
Deze sabbat 19 juni Miarcel van Valen jarig.
Komende week zijn op 22 juni jarig:
Vince Niewold en Giovanny Kong
Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

ZIEKEN
Giovanny Kong is afgelopen week geopereerd aan zijn knie. De operatie is geslaagd en we
hopen en bidden dat hij voorspoedig hersteld.
We willen ook blijven bidden voor de zieken in ons midden. Met Jurrien den Hollander gaat
het iets beter.
HEILIG AVONDMAAL
Sabbat 26 juni willen we na lange tijd weer met elkaar het heilig avondmaal vieren tijdens de
eredienst die om 11:00u start. Door de Corona beperkingen doen we dit, bij uitzondering, nog
zonder voetwassing. We willen benadrukken dat we een open avondmaal hebben en dat een
ieder die zich hiervoor geroepen voelt mag deelnemen.
VOLG JE PASSIE
Vorige week sprak Rudy Dingjan in zijn overdenking over de passie in jouw aandeel in de
nieuwe organisatiestructuur voor onze gemeente.
Waarom een andere structuur?
Al jaren is het duidelijk dat de huidige functies bij verkiezingen steeds moeilijker in te
vullen zijn en onze gemeente te weinig handjes heeft om activiteiten te organiseren. We
hopen dat mensen zich willen inzetten vanuit hun passie en motivatie om God te dienen
en uit liefde voor Hem. We willen niet meer zoals voorheen bij verkiezingen de functies
benoemen maar we draaien het om. Leden en bezoekers kunnen zich opgeven voor
verschillende teams die samen de gemeente draaiende houden.
Teams-vormen:
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Daarom zullen we diverse teams formeren die de huidige taken met elkaar en met nieuwe
ideeën en creativiteit zullen aanpakken.
Een stuurteam (voorheen bestuur) staat ten dienste van de teams die het leren, dienen,
delen en vieren vorm gaan geven in onze gemeente. Het stuurteam wordt benoemd vanuit
de benoemingscommissie. Alle activiteiten worden gedragen door de teams waarvoor
iedereen zich kan aansluiten voor een bepaalde tijdsperiode. Daarnaast zijn er
ouderlingen en predikant die zorgdragen voor de pastorale begeleiding van de gemeente.
Leden en bezoekers kunnen zich aansluiten bij een team waarin men kan doen waar de
teamleden blij van worden en energie van krijgen. Vanuit je eigen passie en gedrevenheid
voor God.
Om de gemeente als het lichaam van Christus te laten functioneren, moeten we leren om
het samen te doen.
Aanmelding teams:
Nu is het de tijd van aanmelden. We roepen alle gemeenteleden op om zich te verdiepen
in het plan. Na de dienst beantwoorden Laila, Marja of Arno vragen over het plan. Ook kan
je je bij één van ons opgeven voor de teams. Dit kan ook door een email te sturen naar
ikzetmein.zdautrecht@gmail.com. Aanmelden is mogelijk tot 1 juli, we hopen tegen die
tijd, een beeld te hebben van de tot dan toe gevormde teams.

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.mydu/j.php?MTID=m49152855d071701622cb83e947f609f3
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/

MONUMENTENDAG
Op 11 september is de kerk opgenomen in de monumentenroute. Net als in onze vorige kerk
(Hamburgerstraat) 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. Op de tafel in zaal D vind je de
promotiepotloden die we aan bezoekers uitdelen. Als je het leuk vindt mag je er één
meenemen (zie bijbeltekst begin kerkpost).
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.
UITNODIGING
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Bij ons is een uitnodiging binnen gekomen van een online concert van :
"Israeli Philharmonic Orchestra" met ADI 🎻🎼
Via onderstaande link kunt u deelnemen aan dit online concert:
https://mailchi.mp/adi-israel.nl/online-klassiek-concert-221295?e=ef89bc5325

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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