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4 maart 2023   
  

 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK    
Br. Arnoud van den Broek (predikant Utrecht). 
Inleider: Wilma Bekkering. 
 
PREDIKBEURT VOLGENDE WEKEN  
11-03 Br. Jack Renfurm  
18-03 Br. Hans van Dijk  
25-03 Br. Aad Verbeek 
  
LIVESTREAM VAN DE DIENST  
De eredienst zal gestreamd worden via de link: 
https://youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg  
 
COLLECTE  
De collecte opbrengsten van sabbat 25 februari 2023: 
Collecte Zending GIVT: € 67,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas GIVT: € 13,00 (bruto) 
  
Bankoverschrijvingen van 1 februari tot en met 28 februari 2023: 
Voor Gemeentekas: € 294,00 
Gift: € 200,00 
 

JARIG 

Op 20 februari was Miranda Wolrabe jarig. Jammer genoeg was zij niet vermeld 

in de kerkpost, excuus hiervoor. We wensen ook Miranda een gezegend nieuw 

levensjaar toe.   

 

Op dinsdag 7 maart is Br. Aad Verbeek jarig en op woensdag 8 maart is Br. Roel Wischhoff 

jarig.   We wensen jullie een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe. 
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ACTIVITEITEN MAAND MAART:  
 
 
SABBAT 4-3 INTREDEDIENST PREDIKANT GEMEENTE UTRECHT 
De intrededienst van onze  predikant Arnoud van den Broek zal deze sabbat plaatsvinden . 
Let op de eredienst start om 10:30 uur. Na de dienst heeft u de gelegenheid met hem kennis 
te maken onder het genot van iets lekkers en wat te drinken.  
 
OEKRAINSE KINDEREN 11-3  
 
Sinds aantal weken komen er Oekraïense kinderen naar onze 
gemeente. Iedere sabbat middag kunnen ze verhalen uit de 
Bijbel leren, samen zingen, knutselen en spelen. Ze hebben al 
twaalf lessen gehad. Als afronding van dit programma willen we 
deze sabbat, 11 maart, met z`n allen lunchen. Er zullen Oekraïense gerechten geserveerd 
worden. Iedereen is van harte welkom om na de dienst te blijven om traditioneel Oekraïens 
eten te proeven.  
 
 
VERDIEPINGSSABBAT OVER EVANGELISEREN 18-03 
Sabbat 18 maart zal er na de dienst soep en broodjes zijn waarna we een presentatie krijgen 
van Joanne Balk over ‘Evangeliseren’. In bijzonder zal ze ingaan op het werk van het ESDA 
instituut die zij nu al geruime tijd leidt. Zij zal een korte presentatie houden over het werk 
van ESDA en hoe de gemeente kan aansluiten op het werk van ESDA. We zullen met elkaar 
spreken wat nu de beste manier van evangeliseren is. Ben je geïnteresseerd kom bij de 
bijeenkomst en neem mensen mee die dit ook interessant vinden.  
 

 
JEU-DE-BOULESAVOND 25-3 

Vorig jaar rond deze tijd zaten we in een lockdown ivm corona. Sinds een aantal jaren 
houden we met de gemeente een traditie in stand om met elkaar gezellig een avond te jeu- 
de-boulen. Uiteindelijk konden we vorig jaar de jeu-de-boulesavond eind maart houden. Dat 
tijdstip werd door velen als prettig ervaren. Dit jaar gaan we weer boulen in Nieuwegein en 
wel op sabbat 25 maart om 19 uur Petanque Centrum Nieuwegein,  Galecopperzoom 1, 
Nieuwegein.     
 
Geef je op bij Wilma Bekkering of Ans Bekkering.     
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COLLECTES LOPEN VIA BANK  
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.  
 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.  
 
OPBRENGST COLLECTE  18-2 
Collecte Zending GIVT: € 22,50 (bruto)  

Collecte Gemeentekas GIVT: € 8,00 (bruto) 

 

 

KIDZRALLEY 1-4 
Op 1 april organiseert het departement jongeren en gezinnen weer een kidzralley in 
Scherpenzeel.  
Wanneer: 

Op sabbat 1 april 2023 is er om 09:30 uur inloop. 
Het programma start om 10:30 uur en is rond de klok van 16:00 uur afgelopen. 

Locatie 
De Kidzrally vindt plaats in de Breehoek in Scherpenzeel (Marktstraat 59). 

Thema 
Op 1 april 2023 vieren we het jubileum van 20 jaar Kidzrally. Het thema van deze Kidzrally is 
daarom ook 'Van Harte'.Opgeven kan via een link op de website: www.adventist.nl  
 
BEZOEK ADVENTIST JUNIOR COLLEGE CHOIR 29-04 
 

 
 
Op 29 april is het ‘Adventist Junior College Choir’ van onze Adventschool  Vejlefjordskolen 
uit Denemarken te gast.  Het koor bestaat uit 26 jongeren uit Denemarken maar ook 
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exchange studenten uit Z- Amerika, VS en Duitsland. Ze komen 28 April aan en bezoeken dan 
Amsterdam. Ze verblijven in het Koetshuis op Oud Zandbergen.  
29 April zullen zij twee liederen (uit hun concert) in de eredienst brengen en ’s middags 
houden zij een concert van 1- 1,5 uur. Frank Teeuwen staat op het programma als spreker. 
Wij verzorgen de lunch voor hen (Potluck met de gemeente). Het concert is sabbatmiddag 
14:30 u. Nodig vrienden kennissen uit. Ook zullen we adverteren bij andere Advent 
gemeenten. Het lijkt ons leuk als jongeren met elkaar tijdens dit evenement elkaar kunnen 
ontmoeten.  
Na de dienst verzorgen wij een ‘sightseeing tour’ in Utrecht en sluiten we af met 
sabbatsluiting in de kerk of op het Domplein in Utrecht 21:00 uur.   
 
 
ZORGRAAD 

We willen graag uw aandacht vragen voor alle zieken in onze gemeente en hen gedenken in 
onze gebeden voor kracht en ondersteuning.    
 
 
DATA STUURTEAM VERGADERINGEN 
De stuurteamvergaderingen van 2023 zijn gepland, deze zullen om de 6 weken worden 
gehouden. Heeft u agendapunten stuur deze dan aan: secretaris.utrecht@gmail.com 
De data zijn: 
- woensdag 8 maart  
- woensdag 19 april  
- woensdag 31 mei 
- woensdag 5 juli  
- woensdag 30 augustus  
- woensdag 11 oktober  
- woensdag 29 november 
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