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1. Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 

gemeente Utrecht. Het betreft beleid op de middellange termijn en is erop gericht 

veranderingen teweeg te brengen.  

Het beleidsplan bestaat uit een aantal hoofdstukken, met verschillende onderwerpen, zoals 

de beschrijving van de gemeente Utrecht, met daarin de visie, missie van deze gemeente, de 

afdelingen binnen de Gemeente en de en doelstelling. De uitgewerkte hoofdstukken samen 

vormen het beleidsplan. 

Tevens wordt uitgelegd hoe de gemeente Utrecht gekomen is tot het schrijven van dit beleid. 

Aangegeven wordt waarom er een beleidsplan is geschreven en hoe deze tot stand is 

gekomen. Ook wordt de status van het beleidsplan aangegeven en wanneer het is 

goedgekeurd door de leden van de gemeente Utrecht. 

 

2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht 
De beschrijving van de Gemeente Utrecht bestaat uit de paragraven historie, bestaande uit 

een uiteenzetting van de geschiedenis van de Gemeente Utrecht en de Gemeente Utrecht op 

dit moment, bestaande uit een korte weergave van hoe de Gemeente Utrecht er nu voor 

staat, de visie van de Gemeente Utrecht en de missie van de Gemeente Utrecht. 

Per paragraaf wordt een korte toelichting en eventueel een voorbeeld gegeven. 

 

2.1 Historie van de Gemeente Utrecht 
De Gemeente Utrecht is ontstaan in oktober 1899. Van die periode is niet veel meer bekend. 

Vanaf 1939 is er meer informatie over de geschiedenis van de Adventkerk in Utrecht 

bewaard gebleven. Vanaf 1948 werd een nieuwe zaal betrokken, die “lighthouse” genoemd 

werd. Op 23 oktober 1948 werd het eigen kerkgebouw aan de Hamburgerstraat 23 te 

Utrecht officieel in gebruik genomen door de Adventkerk Utrecht. In de jaren "60" werd er 

een renovatie uitgevoerd aan de kerkzaal. Op 25 maart 1968 is de eerste verbouwing van het 

pand aan de Hamburgerstraat  23 te Utrecht voltooid en werd de opening gevierd. Op 29 

januari 1989 werd het kerkgebouw na een tweede renovatie feestelijk in gebruik genomen. 

In 1995 is in de stad Utrecht het Wereldcongres gehouden, waar 30.000 Zevende-dags 

Adventisten op af zijn gekomen uit zo’n 200 landen. De stad Utrecht heeft dus al meer dan 

honderd jaar een Advent gemeente en dit zal altijd moeten blijven. Het aantal leden heeft 

altijd rond de 120 gelegen. 

 

2.2 Gemeente Utrecht op dit moment 
Op dit moment (februari 2015) heeft de Gemeente Utrecht 99 gedoopte leden. Het pand 

waar gekerkt wordt, Hamburgerstraat 23 te Utrecht is verkocht en vanaf 1 april 2015 zal 

gekerkt worden in de Triumfatorkerk aan de Marco Pololaan 185 te Utrecht. Dit betreft een 

huurgebouw. Daarnaast zal de Gemeente Utrecht sterk op zoek gaan naar een nieuw 

kerkgebouw (bestaand of nieuwbouw) in Utrecht om daar van betekenis te zijn voor de buurt 

en de bewoners. 

In de Gemeente Utrecht zijn leden (je wordt immers aan de gemeente door middel van doop 

als lid toegevoegd nadat je zelf tot de overtuiging bent gekomen en dit jouw wens is) vanaf 

15 jaar tot en met ver in de tachtig. Ook kinderen vanaf 0 jaar zijn in de gemeente 

vertegenwoordigd. 
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2.3 Visie van de Gemeente Utrecht 
De Adventkerk Utrecht wil een geloofsgemeenschap zijn, die onder leiding staat van haar 

Heer Jezus Christus om aan anderen de verlossing bekend te maken, die Jezus Christus ook 

voor hen heeft bewerkstelligd. Dit uit zich in de hoop, die de gemeente Utrecht heeft voor de 

toekomst, de liefde die zij heeft voor alle mensen (je kunt namelijk niet liefhebben in je 

eentje) en de vergevingsgezindheid naar elkaar, omdat God op een zelfde manier met ons 

mensen omgaat. Het belangrijkste effect van de verlossing door Jezus Christus is de unieke 

kwaliteit van de christelijke geloofsgemeenschap. Het blijkt uit de manier waarop christenen 

met elkaar omgaan. Wij tonen dat door een Open Gemeenschap te zijn, die dat tot 

uitdrukking brengt in 4 categorieën, namelijk Vieren, Dienen, Delen en Leren. 

 

2.4 Missie van de Gemeente Utrecht 
De missie van de Gemeente Utrecht is: 

Als Gemeente Utrecht willen wij een warme en liefdevolle open gemeenschap zijn, navolgers 

van Jezus Christus en willen ons laten leiden en inspireren door de Heilige Geest. Wij willen 

Zijn liefde en zorg voor ons delen met elkaar maar ook met andere mensen. Wij willen een 

gemeente zijn, die open staat voor iedereen, ongeacht cultuur, opleiding of leeftijd en 

waarbinnen onze kernactiviteiten vieren en leren, dienen en delen de samenhangende  

kernactiviteiten zijn, om ook in deze postmoderne maatschappij aansluiting te kunnen 

vinden en die naar buiten een zinvolle betekenis heeft voor haar omgeving. 

 

3. Afdelingen binnen de Gemeente Utrecht 
Binnen de Gemeente Utrecht is een aantal afdelingen actief. Dit betreffen Kinder Sabbat 

School, Jeugd, Sabbat School en Zorgraad. Deze afdelingen richten zich vooral op bepaalde 

leeftijdsgroepen binnen de gemeente. Per afdeling zal hieronder weergegeven worden wat 

het doel van de afdeling is. 

De Gemeente Utrecht werkt jaarlijks met een begroting, die gebaseerd is op inkomsten van 

het jaar ervoor. Hiermee is het mogelijk om allerlei activiteiten in de gemeente te laten 

plaatsvinden en dat afdelingen (die ook individueel een begroting opstellen) hun activiteiten 

binnen een jaar af kunnen stemmen op het budget dat voor hen beschikbaar is. 

3.1 Kinder Sabbat School 
De Kinder Sabbat school richt zich op kinderen tussen 0 en 11 jaar. Iedere sabbat worden 

deze kinderen op een begrijpelijke manier en spelenderwijs de verhalen van wat Jezus voor 

ons mensen heeft gedaan bijgebracht. Dit gebeurt door verhalen vertellen door leidsters, 

samen zingen en samen knutselen. Omdat kinderen de toekomst van de gemeente zijn, is dit 

een zeer belangrijke afdeling. Wat je kinderen al jong leert, zal hun altijd bijblijven. Op dit 

moment zijn er ongeveer 10 kinderen, die wekelijks de Kinder Sabbat School bezoeken. 

3.2 Tieners 
De Tieners vormt de groep jongeren die een leeftijd hebben tussen 12 en 15 jaar. In de 

sabbatschool hebben zij eigen onderwerpen die besproken worden. Op landelijk niveau 
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wordt in de periode van oktober tot en met maart één keer per maand een Tienerclub 

georganiseerd, zodat zij met leeftijdgenoten uit andere gemeenten samen dingen kunnen 

beleven. 

De Tienerclub begint altijd op sabbat om 14:30 en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Elke 

bijeenkomst wordt gestart met een educatieve catechisatie, gevolgd door een gezamenlijke 

maaltijd. Na de sabbatsluiting is er gelegenheid om gezamenlijk iets leuks te doen, zoals 

zwemmen of bowlen. 

In onze gemeente zijn 4 tieners. 

3.3 Jeugd 
De Jeugd is de groep jongeren en jong volwassene in de leeftijd tussen 15 en 23 jaar. Onder 

leiding van twee jeugdleiders komen de jeugdleden met regelmaat bij elkaar om bepaalde 

activiteiten te doen. Jaarlijks wordt het Jeugdcongres (landelijke Jeugdbijeenkomst) en een 

Jeugdrally bijgewoond. Hierop ontmoet de Jeugd leeftijdsgenoten uit andere gemeenten. 

Daarnaast hebben ze eigen activiteiten om de onderlinge band te verstevigen en om ook hun 

geloofsleven te versterken. Het aantal jeugdleden bedraagt op dit moment 10. 

3.4 Sabbat School 
Iedere sabbat bestaat de eerste dienst (tweede dienst is eredienst) uit een uur bijbelstudie. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een in de hele wereld zelfde bijbelles over een bepaald 

onderwerp, dat besproken wordt onder leiding van een gespreksleider. Het doel hiervan is de 

kennis van Gods woord te vermeerderen, maar ook om van elkaar te leren en om 

onderwerpen van meerdere kanten belicht te krijgen. Dit kan aangegeven worden als volgt: 

• Leren hoe we God moeten dienen en liefhebben en tevens onze naaste lief te 

hebben; 

• Leren hoe onze levenstaak hier op aarde het best te vervullen is; 

• Uitzien naar de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus Christus. 

 De wekelijkse bijbelles wordt in de vorm van een boekje verstrekt, zodat in de week ervoor 

een ieder zich kan voorbereiden op het specifieke onderwerp. Het gemiddeld aantal 

aanwezigen tijdens de Sabbat School bedraagt 35 personen. 

3.5 Zorgraad 
De Zorgraad is de afdeling binnen de Gemeente Utrecht, die zich richt op leden die op welk 

gebied ook ondersteuning nodig hebben. Dit kan betekenen voor oudere leden, dat ze met 

regelmaat een bezoekje krijgen, of dat er bepaalde klussen voor hen gedaan worden. Het kan 

zijn, dat er financiële ondersteuning wordt verstrekt aan leden, die om welke reden een 

financieel probleem hebben. Tevens verzorgt de Zorgraad de wekelijkse aankleding van de 

kerk op sabbat met bloemen. De Zorgraad is bedoeld voor iedereen; de praktijk wijst echter 

uit, dat ze voornamelijk op de oudere leden gericht is. 

 

4. Hoe gekomen tot een beleidsplan 
De Gemeente Utrecht wil de komende vijf jaren ons geloof delen met de bewoners van de 

wijk, waar onze kerk staat. Vanaf april 2015 zal dat de wijk Kanaleneiland in Utrecht zijn. In 

de loop van de periode kan dat wijzigen als wij een ander gebouw zullen aanschaffen. 

Overeind blijft, dat wij van betekenis willen zijn voor de wijk waar de kerk staat. Uiteraard 

houdt dit in, dat wij ons specifieke geloof (op de bijbel gestoeld) met zo veel mogelijk 
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mensen willen delen, maar ook, dat wij betekenis hebben voor onze omgeving. Gedacht 

moet daarbij worden aan hulp aan mensen, die zelf niet meer in staat zijn om zich met 

bepaalde organisaties in verbinding te stellen, vakantie bijbelschool voor de kinderen in de 

buurt, huiswerkklas één middag in de week.  

Met de Kerkenraad hebben wij gebrainstormd over het beleid voor de komende 5 jaren en 

hebben de uitkomsten daarvan in dit beleidsplan verwoord. 

 

4.1 Doelstelling 
De doelen voor de komende vijf jaren zijn als volgt weer te geven. 

• Toename van het aantal leden met 15% 

• Toename van het aantal bezoekers van de Sabbat School met 20% 

•  Financieel gezond te kunnen blijven functioneren. Dit betekent dat er jaarlijks meer 

inkomsten zullen zijn dan de uitgaven. Het doel is om jaarlijks een toename te krijgen 

van 10% van het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven. 

• De bekendheid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente 

Utrecht in de wijk waar de kerk staat te vergroten. 

 

4.2 Bestuurssamenstelling 
De Kerkenraad bestaat uit 10 leden en dit zijn: 

• de predikant 

• de secretaris 

• de penningmeester 

• 3 ouderlingen, waarbij 1 ouderling de Zorgraad vertegenwoordigt 

• de sabbatschoolleider 

• één van de twee jeugdleiders 

• 2 assessoren 

De predikant, secretaris, penningmeester en één ouderling vormen het Dagelijks Bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur en de Kerkenraad komen 8 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. 

Het Dagelijks Bestuur altijd één week eerder dan de Kerkenraad. 

 

 


