11 juni 2022
PREDIKBEURT DEZE WEEK
Zr. Jolanda Krikken
Inleider: Marjon van Emmerik
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN
18 juni: Br. Jean-Luc Mark
25 juni: Br Martin Hornis
LIVESTREAM
De eredienst zal ook gestreamd worden via de
link: https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg
COLLECTEOPBRENGST
Sabbat 28 mei:
Zendingscollecte GIVT: € 45,00 (bruto)
Sabbat 4 juni 2022:
Zendingscollecte GIVT: € 22,50 (bruto)
Gemeentekas collecte GIVT: € 3,00 (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
Zr. Mieke de Vries is 16 juni jarig.
We wensen haar een heel fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
PASTORALE ZORG GEMEENTE UTRECHT
Zoals reeds eerder aan de gemeente gemeld hebben wij als gemeente Utrecht op dit
moment geen actieve predikant. We kunnen gelukkig wel een beroep doen, als dit nodig is,
op verschillende predikanten van de Nederlandse Unie. Dit is natuurlijk erg fijn.
Het pastorale- en stuurteam beseffen dat mensen soms behoefte hebben aan pastorale zorg
en willen de gemeente dan ook laten weten dat wanneer iemand behoefte heeft om om wat
voor reden ook met een predikant contact te willen hebben dit geregeld kan worden.
Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com
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U kunt een van de stuurteamleden hierover aanspreken en zij zullen u in contact brengen
met een van de beschikbare predikanten (dit kan ook via de mail naar onze secretaris
secretaris.utrecht@gmail.com). We realiseren ons dat dit geen ideale situatie is en hopen en
bidden dan ook dat we met het komende Uniecongres ons probleem opgelost krijgen door
middel van een nieuwe vaste predikant voor onze gemeente.
Dus heeft u behoefte aan geestelijke ondersteuning of hulp, aarzel dan niet en neem contact
op. Het pastorale team zijn alle ouderlingen van onze gemeente Marjon van Emmerik, Renée
den Hollander, Arno Bergmans en Ron Bekering. Het stuurteam bestaat uit Laila Andaloussi,
Marja van Emmerik, Renée den Hollander en Ayron Esclodina.
Mochten er vragen zijn komt u dan gerust naar een van de bovenstaande personen toe en
wij zullen uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden en te helpen.
Wij willen u tevens vragen het bovenstaande mee te nemen in uw gebed, zodat God ons kan
bijstaan en helpen in de komende periode en wij in oktober een structurele invulling mogen
verwachten.
VOORSPEELMIDDAG
Op zondag 26 juni 2022 zal in onze kerk de voorspeelmiddag van Šárka’s leerlingen plaats
vinden. De presentatie is openbaar. Iedereen is welkom!

BIJEENKOMSTEN IN DE TUIN BIJ RON EN ANS
In de voorgaande kerkposten stond het onderstaande bericht, met één verschil. De laatste
bijeenkomst was op 2 juli. Dit is echter veranderd naar 9 juli.
Op de sabbatten 11 en 25 juni en 9 juli bent u (weer) 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.
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VERDIEPINGSSABBAT 18 JUNI
Volgende week is er een verdiepingssabbat. Gisteren is hierover een poster met meer
informatie verzonden.
De dienst en de verdieping worden ditmaal niet gestreamd. Kom daarom allen naar de kerk!
JAARPROGRAMMA 2022 VERDIEPINGSSABBAT
18 juni
27 augustus

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.

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

