
 
 
 
 

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

15 januari 2022  
 

PREDIKBEURT DEZE WEEK   
Overdenking door Br. Henk Koning 
Inleider: Br. Arno Bergmans 
  
PREDIKBEURT VOLGENDE WEEK 
22 jan: Br. Martin Hornis 
29 jan: Br. Wim Wiersema (Verdiepingssabbat) 
05 feb: Br. Arnoud van de Broek 

 

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. 
 

COLLECTE OPBRENGST 

Hierbij de collecte opbrengsten van sabbat 1 januari:  
Zendingscollecte GIVT: € 55,00 (bruto)  
Gemeentekas collecte GIVT: € 33,00 (bruto)  
en de collecte opbrengsten van sabbat 8 januari:  
Zendingscollecte GIVT: € 42,50 (bruto)  
Gemeentekas collecte GIVT: € 18,00 (bruto)  
 
Bankoverschrijvingen van 1 t/m 11 januari 2022:  
voor Zending: € 55,00  
voor Gemeentekas: € 50,00  
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JEU DES BOULES AVOND 
Wilma Bekkering zoekt vrijdagavond of  zaterdagavond contact met Lucy Schuler (vrijwilliger 
van de Petanque vereniging Nieuwegein) en zal overleggen of onze Jeu de boule avond van  
22 januari door kan gaan na de persconferentie van 14 januari.  
Hierna zullen we besluiten of deze activiteit wel of niet door zal gaan.  
We zullen in een aparte mailing dit aan jullie laten weten. Het zou leuk zijn om weer eens 
een sociale activiteit met elkaar te hebben.  
 

ZORGRAADNIEUWS 
Verzoek aan jullie allemaal om in onze gebeden Br. Nico Ran, die ziek thuis ligt, te gedenken.  
We vragen jullie gebeden ook voor allen die hun geliefden moeten missen. 
 

 

 

 

 
 
 

TED COVID SYMPOSIUM 
We hebben een bericht ontvangen van de Trans Europese Divisie ( TED= dat is de 
kerkorganisatie waartoe Nederland behoord in onze wereldkerk).  
Zij organiseren een symposium met als titel:  
‘Vaccines, freedom en loving our neighbour’  (Vaccinaties, vrijheid en onze naasten 
liefhebben).  
Op het Symposium zullen drie sprekers uitleg geven, elk vanuit zijn/haar expertise, over het 
officiële standpunt van onze kerk t.a.v. vaccinatie en onderwerpen rondom de pandemie. 
Het symposium is vrij toegankelijk en in bijzonder voor onze vrienden en familie, kerkleden 
en bezoekers, ambtsdragers en kerkleiders etc. 
Nadere informatie treft u in de bijgevoegde poster. De Engelse taal zal de voertaal zijn. 
 

Het Symposium zal op woensdag 19 januari plaatsvinden om 15.00 - 18.30 u en zal 
uitgezonden worden op het You-tube kanaal van de TED.  
Hieronder vindt u de link om aan dit symposium deel te nemen.   
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Please find below a direct link to the Live event on YouTube for your reference: 
https://www.youtube.com/watch?v=W7mnJVaSk0s 
(For those who already follow the TED YouTube channel, - please note that you will automatically 
receive notification when the event goes Online.) 
  
This event can also be accessed through the TED channel 
at:https://www.youtube.com/c/tedadventist 
  

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u deze voor 14 januari (anoniem) 
stellen  via onderstaand email adres. Tijdens de ‘Vraag & Antwoord-sessie" zal men de 
gestelde vragen beantwoorden.  
 
Should you or others have any related questions that you would like answered (anonymously) during 
the Q&A session, do please forward them on to Emma Stickland (estickland@ted.adventist.org) by 
the 14th January. 

 

  

UTRECHT ORGANISEERT EVANGELISATIE PROJECT ‘Jezus in het boek Openbaring’   
 

Wat?  
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 
mysterieuze verborgen codes, kan oproepen tot intrigerende angstbeelden. Veel mensen 
weten hier weinig raad mee en kan ervoor zorgen dat we dit boek vermijden of kan juist leiden 

tot een verbeten studie met soms gedetailleerde conclusies en waarschuwingen.   
Ik denk dat er een behoefte is aan een positief geluid t.a.v. het begrip over 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?  
Afgelopen zomer hebben we genoten van een bijzondere overdenking van Steve Case over de 
getallensymboliek in het boek Openbaring en de verwijzing naar Jezus hierin.   
Steve komt dit voorjaar in onze gemeente terug om een intensieve cursus te verzorgen waarin 
hij ons zal meenemen om Jezus in de Openbaring te ontdekken. In de bijlage lees je meer hoe 
en wanneer we dit willen gaan doen. 
 
Om dit project tot een succes te laten worden wil ik jullie oproepen om de projectgroep (bestaande 
uit: Arno, Reinder Bruinsma, Marit Case en Elly Schuitevoerder) te helpen.  
We hebben mensen nodig om de projectgroep aan te vullen en te helpen met verschillende taken. Ook 
moeten fondsen geworven worden om het geheel te kunnen betalen. 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!!! 

 

 

LANDELIJKE BIJBELQUIZ 
Wij willen u van harte uitnodigen deel te nemen aan de Bijbelquiz 2022. Deze zal 
plaatsvinden op sabbat 29 januari 2022 vanaf 15:00 uur.  
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U kunt ervoor kiezen om fysiek bij elkaar te komen in het kerkgebouw (waarbij u uiteraard 
de geldende regels van de overheid in acht neemt), of u doet de quiz via Webex.  
U kunt u aanmelden bij Laila (secretaris), e-mail: secretaris.utrecht@gmail.com , geef aan of 
uw deelname online of fysiek zal zijn.  
Afgelopen sabbat hebben we alweer een voorproefje gehad van een bijbelquiz. Ik denk dat 
wij hier klaar voor zijn en zeker een kans maken op de landelijke titel.  
Meer info volgt nog.  
 

FINANCIELE VERANTWOORDING 2021  
Het jaar 2021 ligt achter ons. Daarom ontvangt u hier de financiële verantwoording over dat 
jaar. U bent de gemeente ook in 2021 financieel niet vergeten en daar zijn we blij mee. U 
wordt daarom allen hartelijk bedankt voor uw trouwe bijdragen aan-  en betrokkenheid bij 
onze gemeente Utrecht.  (zie bijlage) 
 

VERJAARDAGEN  
Op 12 januari waren:  
Br. Erwin Breure en Zr. Winda Siregar jarig 

Op 15 januari is Zr. Nanny Breure jarig  
Op 16 januari is Maureen Bergmans jarig. 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. 
  
CORONA MAATREGELEN;  
Wij, als bestuur, volgen de maatregelen t.a.v. het voorkomen van Corona-besmettingen door 
de overheid ons opgedragen.  
  

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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