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10 juli  2021 

ERRATUM 
 

BENOEMINGSCOMMITTEE 

Het benoemingscommittee (Laila Andaloussie, Marja van Emmerik, Rudy Dingjan en Arno 
Bergmans) is blij om u het stuurteam en pastorale team voor de volgende 
benoemingsperiode aan u voor te stellen: 
 
Stuurteam:  
Predikant: Rudy Dingjan 
Ouderling: Renée den Hollander 
Secretaris: Laila Andaloussie 
Penningmeesterschap:  

- Uitvoerend Penningmeester: Hans Dirkse  
- Adviseur financiën: Ben van Valen  

(Na drie maanden wordt deze constructie geëvalueerd). 
Assessor:  Marja van Emmerik 

 

Pastoraal team:  
- Rudy Dingjan ( predikant)  
- Marjon van Emmerik 
- Renée den Hollander 
- Ron Bekkering 
- Arno Bergmans 
- (vacature) 

Na een bezwaarperiode van twee weken zal de nieuwe ploeg tot 1 januari meedraaien met 
het demissionaire bestuur. Na 1 januari gaat het team zelfstandig aan de slag.  
Eventuele bezwaren kunnen door leden schriftelijk worden geuit naar onze predikant Rudy 
Dingjan (r.dingjan@adventist.nl).  Deze worden discreet door hem in behandeling genomen.  
 

PREDIKBEURT DEZE WEEK  
Br. Rudy Dingjan 

Inleider: Zr. Margitte Schiller 

 

De eredienst zal ook gestreamd worden  

via de onderstaande link:  

https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg 

 

PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN  
17-07: Br. Steve Case* 

24-07: Zr. Miranda Broekhuis 

31-07: Br. Rudy Dingjan 
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DEZE SABBAT VERDIEPINGSSABBAT 
In de reeks van verdiepingssabbatten gaat de overdenking en daarna een korte studie over 
‘Christelijke muziek’. 
Wat doet muziek met je in jouw spirituele beleving van je geloof? Bestaat er zoiets als 
Christelijk en niet- Christelijke muziek?  Wat zijn hier dan de kenmerken van? 
Na de dienst willen we een potluck met elkaar houden en na de lunch starten we om 13:30 
uur met het middagprogramma.  Nodig vrienden, kennissen en/of geloofsgenoten uit.  
Neem allemaal iets mee voor de potluck na de dienst.  
 

COLLECTE  
Hierbij de collecte opbrengsten van sabbat 26 juni 2021: 

13e Zendingscollecte GIVT: € 97,00 (bruto) 

13e Zendingscollecte: € 60,00 

Gemeentekas Collecte GIVT: € 13,00 (bruto) 

Gemeentekas Collecte: € 34,00 

Via Bank voor 13e Zending: € 195,10 

 

collecte opbrengsten van 3-7-2021: 

Zendingscollecte GIVT: € 7,50 (bruto) 

Gemeentekas Collecte GIVT: € 2,50 (bruto) 

Via Bank voor Zending: € 255,00 

Via Bank voor Gemeentekas: € 20,00 

Hartelijk dank voor uw gaven> 

 

SPECIALE GASTSPREKER* 
Op sabbat 17 juli hebben we Steve Case als speciale gastspreker uit California, VS. Steve is op 
vakantie in Europa en wil graag bij ons spreken om de gemeente en ieder die hiervoor 
geïnteresseerd is te inspireren in zijn/haar persoonlijke geloof.  
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 een aantal 
studies met een frisse kijk op het boek Openbaring. 
Hij zal in zijn overdenking spreken over de getallen symboliek in het boek Openbaring. Eén 
van de onderwerpen uit zijn reeks workshops over Openbaring, die hij in verschillende 
gemeenten doet. 
Wanneer jullie vrienden, kennissen hebben die geïnteresseerd zijn om ook naar hem te 
luisteren, nodig hen vooral uit om naar de kerk te komen. 
 

VERJAARDAGEN 
Zr. Jannie van Valen en Zr. Tania Hak-Kowalska zijn 12 juli jarig.  
We wensen hen een fijne dag en een gezegend nieuw jaar toe.  
 
GEBED  
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 Achter in de zaal vindt u een tafel met pen en papier waar speciale gebedsverzoeken gedaan 
kunnen worden. In een anonieme verzameldoos kan het formuliertje gestopt worden. De 
gebedsgroep die regelmatig bij elkaar komen kunnen uw gebedsverzoek meenemen in het 
gebed.   
 

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.my-

du/j.php?MTID=m49152855d071701622cb83e947f609f3 

 
ZENDINGSBERICHTEN 3e KWARTAAL 

Dit kwartaal gaan onze zendingsgaven naar zendingsprojecten in de Noord Amerikaanse 
Divisie.   In dit kwartaal zal uw bijdrage voor de vluchtelingen kerken in de VS zoals hier in dit 
filmpje laat zien over de Karen gemeente in de VS. https://youtu.be/rVzT90kSNPE 
 

ICOR-CURSUS 
Na onze verdiepingsbijeenkomst zal er op 10 juli in onze kerk een cursus gegeven worden door 
het departement Vorming en toerusting van onze Unie. Dit is een onderdeel van een landelijke 
weekendtraining die deels online plaats vindt en sabbatmiddag in onze kerk.  
ICOR staat voor Intergenerational Church of Refuge, ofwel een Veilige Kerk voor alle generaties. ICOR 
focust vooral op de volgende waarden: verbinden, zorgen voor, deelnemen, aanbidden, onderwijzen, 
dienen, verzoenen, begeleiden, trainen en leiden. 
De iCOR-training is speciaal ontwikkeld voor teams uit een gemeente als ook van een churchplant. Het 
team bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Ook Utrecht zal deelnemen.  
In de iCOR brochure (zie Adventist.nl)  lees je nog veel meer over wat iCOR te bieden heeft. 

 

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.  
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. 
 
SAMEN WERKEN IN DE TUIN 

Zondagmiddag  4 juli  hebben we met een groep van 18 vrijwilligers in de kerktuin gewerkt. 
Het was gezellig en leuk om samen te werken. Na 1,5 uur begon het te regenen maar er is in 
die korte tijd veel werk verzet. We hebben na het werk wat lekkers gegeten en gedronken. 
We kijken dankbaar terug op deze vruchtbare middag.  
Foto impressie: 
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VOLG JE PASSIE 

 

Wat is jouw aandeel in de nieuwe organisatiestructuur van 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:  
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 in de gemeente worden gedragen door de teams 
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waarvoor iedereen zich kan aansluiten voor een bepaalde tijdsperiode. Daarnaast zijn er 
ouderlingen en predikant die zorgdragen voor de pastorale begeleiding van de gemeente. 
Zie schema hieronder: 
  
 

 
Leden en bezoekers kunnen zich aansluiten bij een team waarin zij iets kunnen doen vanuit 
hun eigen passie en gedrevenheid voor God. De teams (onder vieren, delen, dienen en 
delen)   bepalen wat er gedaan wordt in de gemeente en het stuurteam ondersteund deze 
activiteiten.  
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.  
Je kunt je aanmelden voor een team (aangegeven in het blauw) waarin jij iets zou willen 
bijdragen. Je mag in verschillende teams deelnemen en je bepaald zelf het termijn hoelang. 
Dst zijn de volgende teams:  
 
Zendingsteam 
Activiteitenteam 
Sabbatochtendteam (regelt de wekelijkse dienst)  
Studieteam 
Zorgteam  
Communicatieteam 
Facilityteam 
 
We roepen alle gemeenteleden op om zich  op te geven bij Laila, Marja of Arno voor een van 
deze teams.  
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 Dit kan ook door een email te sturen naar ikzetmein.zdautrecht@gmail.com.   
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