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22 januari 2022  

 

PREDIKBEURT DEZE WEEK   
Overdenking door Br. Martin Hornis 
Inleider: Br. Ayron Esclodina 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK 
29 jan: Br. Wim Wiersema (Verdiepingssabbat) 
05 feb: Br. Arnoud van de Broek 

12 feb: Br. Ron Bekkering 

 

LIVESTREAM  
De eredienst zal ook gestreamd worden via de 

link:  https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
  
COLLECTES VIA BANK 

Onze penningmeester heeft een dringend verzoek om de collectes niet meer contant te 
geven, maar via een bankoverschrijving (is ook nog aftrekbaar van de belasting). Het blijkt 
steeds moeilijker en bewerkelijker om contant (muntgeld) te storten op een 
bankrekeningnummer. Graag voortaan het volgende: 
 
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 . 
Dit kwartaal wordt er aandacht gevraagd voor de activiteiten van onze kerk in de Zuid Azie 
Pacific Divisie. Projecten in Pakistan, Laos, Vietnam en Timor-Leste.  
In de onderstaande link staat Laos centraal: https://youtu.be/b2pDMHGTTQs 

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. 
 

JEU DES BOULES AVOND 
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De jeu de boules avond gaat vanavond 22 januari  niet door. Er zijn wel twee zaterdagen 
gereserveerd in februari voor het geval de maatregelen dit weer toestaan. Dus houdt 5 en 12 
februari in de gaten. We zullen u via de kerkpost verder informeren.  
 

ZORGRAADNIEUWS 
Br. Cor de Vries was afgelopen sabbat opgenomen in het ziekenhuis na de constatering van 
een hartinfarct. Er was wat schade te zien aan de hartspier maar hij is gerustgesteld dat dit 
voor zijn dagelijks functioneren nog goed te doen is.  Hij is inmiddels alweer thuis en maakt 
het naar omstandigheden goed.  
Wij willen ook aan andere zieken denken zoals Br. Nico Ran die nog steeds ziek thuis ligt.   
We vragen jullie gebeden ook voor allen die hun geliefden moeten missen.  
 

 

VERDIEPINGSSABBAT “ Relatie Moslims en Christenen ( Adventisten) deel II 
Volgende week sabbat zal Wim Wiersema te gast zijn in onze gemeente. Hij zal ons in zijn 
overdenking en in de middagsessie meenemen in de relatie die we hebben t.a.v. Moslims.  
Wat zijn de verschillen in beleving en geloof? Wat hebben wij overeen? Waar kunnen we 
elkaar vinden? We hebben Wim twee jaar geleden eerder te gast gehad en vinden het fijn 
wanneer hij ons nog eens meeneemt in dit onderwerp.  
Wanneer u niet aanwezig kunt zijn maar het toch wilt meemaken dan kunt u de dienst volgen 
via ons YouTube-kanaal. De middagsessie zullen we proberen ook te streamen of is te volgen 
via een WEBEX meeting waarop u kunt inloggen. Daarover informeren wij u volgende week.  
 
ORGELCONCERT 
Op 20 februari 2022, 16:00 uur nodigen we iedereen - onze medegelovige en jullie gasten - 
uit voor het Orgelconcert in onze kerk. Met Jan Pieter Karman die jarenlang de organist in de 
Triumfatorkerk is geweest. 
 Vanwege de covid-19 is reserveren aanbevolen. 
 Stuur een mail naar : concerttriumfatorkerk@gmail.com Het wordt een prachtig concert!  
 
VERJAARDAGEN  
Op 28 januari is Br. Dirk Ubbink jarig. 
Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst. 
  

UTRECHT ORGANISEERT EVANGELISATIE PROJECT ‘Jezus in het boek Openbaring’   
 

Waarom?   
Adventkerk Utrecht start een groot project in de laatste week van april.   
Adventisten en andere christenen komen vaak in verwarring bij het lezen van het boek 
Openbaring. Het kan beleefd worden als een boek waarin angstige toekomstbeelden en veel 
beeldspraak. Veel mensen weten hier weinig raad mee. Het kan ervoor zorgen dat men dit 
boek gaat vermijden.     
We denken dat er een behoefte is aan een positief geluid over het begrip van het boek 
Openbaring.   De nadruk zou moeten liggen op de goede boodschap van Jezus. Maar hoe 
kunnen wij deze boodschap van Jezus leren lezen in dit boek?   
  
Wat en wanneer? 

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com
mailto:concerttriumfatorkerk@gmail.com


Kerkpost adventkerk Utrecht  3 van 4 

 

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

Op 23 april starten we een seminar van 8 intensieve workshops en overdenkingen (gedurende 
23 april – 30 april).  Tijdens deze intensieve sessies, worden ons 7 sleutels aangeboden om het 
boek Openbaring te lezen. Het is geen seminar om mensen van onze leerstellingen te 
overtuigen maar bedoeld om Jezus te leren kennen in het boek openbaring. De sessies kunnen 
live (in onze kerk) meegemaakt worden en/of online via internet.  Het geheel wordt 
opgenomen en bewaard zodat achteraf het materiaal ook gebruikt kan worden.  Alle 
deelnemers ontvangen een deelnemersgids in het Nederlands (vertaalt door Br. Reinder 
Bruinsma) of Engels .   
 

Door wie?   
Afgelopen zomer hebben we in de Adventkerk Utrecht genoten van een bijzondere 
overdenking van Steve Case over de getallensymboliek in het boek Openbaring en de 
verwijzing naar Jezus hierin.   Hij komt dit voorjaar in onze gemeente terug om voor ons een 
intensief seminar te verzorgen. 
  

Een korte introductie en kleine greep uit zijn werkzaamheden: hij is director van de organisatie 
’Involve Youth’ die jongeren, jeugdleiders en youthpastors wil inspireren. Hij is verbonden aan 
Andrews-University alwaar hij lesgeeft aan predikanten, verzorgt studies op campmeetings en 
congressen en organiseert samen met de stichting Maranatha al jaren mission trips in diverse 
landen over de hele wereld.   
 Zijn laatste boek : ‘Finding Jesus in the book of Revelations’ vormt de basis van dit seminar.  
   
Deze activiteit sluit aan op de visie en missie die de Adventkerk Utrecht zich tot doel heeft 
gesteld:   
De Adventkerk Utrecht wil verlossing verkondigen en daarbij een Open Gemeenschap zijn die 
zich op vier vlakken manifesteert: Vieren, Delen, Dienen en Leren.  
Wij willen ons kerkgebouw gebruiken als uitgangspunt voor onze activiteiten, dus als vliegwiel, 
om op deze manier in contact te komen met de wijk.  
Vanuit deze visie zoeken wij de samenwerking op met omliggende Adventgemeentes om 
samen deze studie aan te bieden.  
  
Om deze actie tot een succes te laten worden wil ik jullie oproepen om in het project mee te 
helpen.  We hebben mensen nodig om werkgroepen te vormen met verschillende taken.  
Verder moeten we het bekend maken aan zoveel mogelijk mensen binnen en buiten onze 
kerk. Mocht je vragen hebben hoe je zou kunnen meewerken kan je een mail sturen naar Arno 
Bergmans ( ac.bergmans@gmail.com of app mij 06-81956415) of mij na de dienst aan te 
spreken.   
  
Hou deze periode vrij en vertel het door!!! 
 

 

 

 

 

CORONA MAATREGELEN;  
Wij, als bestuur, volgen de maatregelen t.a.v. het voorkomen van Corona-besmettingen door 
de overheid ons opgedragen.  
  

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com
mailto:ac.bergmans@gmail.com


Kerkpost adventkerk Utrecht  4 van 4 

 

Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

1. Bij binnenkomst ontsmetten we onze handen.  
2. Wij houden 1,5 meter afstand, dus ook tijdens de sabbatschool bespreking in zaal D 

en de hal. Wanneer de groep te groot wordt en de 1,5 meter niet gehouden kan 
worden, kunnen we ook gebruik maken van zaal E.  

3. We geven elkaar geen hand.  
4. Wanneer u een mondkapje wilt opdoen, bent u daar natuurlijk vrij in. Dit geldt voor 

het zich bewegen in de kerk. Als u op uw plaats zit kunt u het mondkapje afdoen.  
5. U wordt dringend verzocht om ook de 1,5 meter te respecteren tijdens het samenzijn 

na de dienst.  
6. Bij verkoudheid of griepverschijnselen het dringende advies om thuis te blijven.  

  
Spreek indien nodig elkaar aan op het niet volgen van dit dringende advies, zodat we de 
komende periode als kerkgemeenschap veilig bij elkaar kunnen blijven komen.  
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