10 april 2021

PREDIKBEURT DEZE WEEK
Br. Rudy Dingjan
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN
17-04: Br Jack Renfrum
24-04: Zr. Hanneke Tan
COLLECTEOPBRENGST
Sabbat 3 April 2021:
Zendingscollecte GIVT:
Via Bank voor Gemeentekas:
Via Bank voor Zending:
Via Bank voor 13e Zending:

€ 3,50 (bruto)
€ 20,00
€ 295,00

€ 70,00

Iedereen hartelijk dank !
ONLINE DIENST
In het kader van de lockdown is er geen dienst in de kerk. De diensten zullen in deze periode
online plaatsvinden via Webex meeting van 10:15u tot 11:30 u (inloggen vanaf 10:00u).
Link voor de Sabbatviering Adventkerk Utrecht via Webex
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.mydu/j.php?MTID=mabe972f8c572dcaa473ae7c87725ddac
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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’. Deze week gaat het om een centrum bij de ‘Montemorelos
Universiteit (Noort Mexicaanse Unie) Nuevo León in Mexico. (zie kaartje voor in lesboek)
De Montemorelos Universiteit verleent graden in geneeskunde, verpleegkunde, voeding,
management, kunst en nog andere disciplines.
Link naar zendingsbericht uit de: Inter- Amerikaanse Divisie
https://youtu.be/L_5TsAztJts
FYSIEKE KERKDIENSTEN
Afgelopen dinsdagavond heeft het kerkbestuur gesproken over het wel of niet openen van
de kerkdeuren op sabbat.
Uiteraard willen wij niets liever dan normale, fysieke diensten houden op sabbat in ons eigen
gebouw, waarbij elkaar ontmoeten en vasthouden zo onontbeerlijk is en zo gemist wordt.
Online diensten zijn wel een goede oplossing, maar het is zoveel anders dan fysiek bij elkaar
komen.
Omdat de kwetsbare groepen (ouderen) nog niet allemaal gevaccineerd zijn en dat
(klein)kinderen ook besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen aan opa's en
oma's of oudere kerkgangers, vinden wij het daarom nog niet verantwoord om open te
gaan. Ook onze eigen Unie adviseert nog zo veel mogelijk diensten digitaal te houden.
Daarom hebben wij als kerkbestuur besloten om in ieder geval in de maand april nog geen
fysieke diensten te houden.
Vervolgens willen we afwachten welke versoepelingen het kabinet in de loop van april zal
afkondigen, zodat hopelijk vanaf mei wij onze kerkdeuren wel kunnen openen om wellicht
met meer dan 30 personen bij elkaar te komen. Dit is uiteraard afhankelijk van of het
dagelijks aantal besmettingen sterk zal afnemen en of het inenten van de kwetsbare
groepen snel en doortastend zal worden uitgevoerd.
Het virus is helaas toch nog te actief onder ons, dus lijkt ons dit besluit verstandig. Laten wij
ondertussen dagelijks onze hemelse Vader bidden dat wij vanaf mei wel wekelijks bij elkaar
in de kerk kunnen samenkomen.

SLACHTOFFERS KAREN BEVOLKING MYANMAR
Het volgende bericht is bij de jeugdleider binnen gekomen van Micky één van de advent
jongeren van de Karen groep die eens per maand in ons gebouw kerkt.
‘Ik ben Micky 21 Jaar en ben sinds mijn 7de naar Nederland gekomen, uitgenodigd door de
Verenigde Naties. Ik wil u graag vertellen waarvoor ik geld wil ophalen.
Zoals u weet is er in Myanmar veel ellende op dit moment. Mijn hart doet pijn dat mijn volk
al meer dan 70 jaar wordt onderdrukt en nog...’
Hij vraagt aandacht voor zijn crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor de bevolking in
Myanmar. Wanneer u interesse heeft en eventueel geld wilt geven kan dat via de volgende
link:
Meer informatie en hier doneren - https://gofund.me/ac8931d1
Mail uw berichten voor vrijdag 10.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com

Kerkpost adventkerk Utrecht

3 van 4

BIBLE PROJECT
Animatie filmpje over Psalm 8 :
Lees Psalm 8 eerst voor jezelf en bekijk daarna dit filmpje over Psalm 8
https://www.youtube.com/watch?v=d_-xvaK4wIw&t=13s
Heer, onze heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde
JEU DE BOULE
Beste gemeenteleden, vrienden. We moeten helaas constateren dat wij wellicht te positief waren dat
wij 18 april of 2 mei onze jeu de boules middag zouden kunnen houden. Aangezien de
coronamaatregelen nog niet zijn versoepeld en ook niet binnen afzienbare tijd voor grotere groepen
dit gaat gebeuren zijn wij helaas genoodzaakt om onze gezamenlijke activiteit te verplaatsen naar 22
januari 2022. Groeten Wilma Bekkering.

VERHUUR KERK
De komende weken (12 april t/m 18 juni) zal de kerkzaal en zaal D voor 3 dagen per week
verhuurd worden aan het MBO-Utrecht. Door de Corona maatregelen kunnen zij veel minder
studenten kwijt in de school aan de Australiëlaan dan wenselijk is. We zijn blij dat we een
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren in deze wijk.
JARIG AANSTAANDE WEEK
12-4-2021 Br. Co van Gorcum
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
E-MAIL Rudy Dingjan
De e-mail van Rudy Dingjan ligt al een week plat vanwege een verhuizing naar de cloud van
het landelijk kantoor. App hem of bel hem als u hem iets ge-e-maild hebt.
VERDIEPINGSSABBAT 24 april
Sabbat 24 april is Hanneke Tan onze gast in de overdenking (’s ochtends) en
verdiepingsbijeekomst (middags 14:00 u). Hanneke is huisarts in Giethoorn en al jaren actief
in onze kerk. Zij is in onze kerk de promotor van stichting Leven en Gezondheid. Zij zal op een
levendige- en praktische manier ons bewust maken van: waarom en hoe gezondheid en
christen zijn hand in hand kunnen gaan.
Programma voor die dag :
Overdenking op Sabbatmorgen
Titel: Vergeving
Presentatie in de middag (ca. 5 kwartier, met aansluitend vragen en discussie)
Titel: Gezondheidsboodschap en (Adventistisch) Christen zijn
Inhoud
Hoe is de gezondheidsleer ontstaan in de Adventbeweging? Wat is daar de bijbelse
achtergrond van? Hoe koppelen wij ons christen zijn in relatie tot onze eigen gezondheid? Wat
zijn de kansen om onze gezondheidsboodschap uit te dragen aan onze naasten (thuis en in de
kerk)?
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Wanneer ons kerkgebouw nog niet open is ivm COVID zullen we de presentatie en workshop
online, via WEBEX, doen. Door het verspreiden van de link die binnenkort wordt vrijgegeven
kunt u vrienden en kennissen uitnodigen op de sabbatschooldienst en verdiepingsmiddag.

VERDIEPINGSSABBAT ROOSTER 2021
Wij hebben onlangs reeds 2 verdiepingssabbatten gehad. Dit was zeer waardevol. Er zijn nog
meer verdiepingssabbatten in het verschiet. Hieronder de rooster tot nu toe:
24 april zr. Hanneke Tan: Visie op gezondheid (zie hieronder voor meer informatie);
29 mei br. Jurriën den Hollander: homosexualiteit in onze kerk (dit gaat om de verdieping ’s
middags, in de ochtend is er een andere spreker);
10 juli br. Rudy Dingjan: Bestaat er specifiek Christelijke muziek?;
2 oktober br Rudy van Moere: Bijbelstudie onderwerp nog niet bekend;
13 november: John Sanches: Christelijke visie op geestelijke gezondheid.
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