
 
 
 
 

Mail uw berichten voor vrijdag 15.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

16 mei 2020 

BLOG 
 
Dankbaar  
Vier van onze kleinkinderen zijn deze week weer naar hun basisschool gegaan. Ze keken 
ernaar uit en hebben ervan genoten. Ze hadden van alles gemist.  
Gek eigenlijk, zo heb ik het niet mee gemaakt toen ik zestig jaar geleden de Peltschool op 
Kanaleneiland ging bezoeken. Niet dat ik een hekel aan school had, maar mijn grootste 
vreugdes ontstonden juist door vakanties en vrije dagen.  
Het grote verschil met mijn situatie was natuurlijk, dat ik toen geen crisissen mee heb 
gemaakt, waardoor ik maandenlang niet naar school mocht.  
Een mens waardeert pas wat ‘ie heeft, als het hem ontnomen wordt. Dat werkt bij jong en 
oud.  
Mosje kwam bij de rabbi omdat hij het leven ondraaglijk vond worden. Zijn te kleine huis, 
zijn mopperende vrouw en de ruziënde kinderen werden hem teveel. Hij vond nergens rust. 
Had de rabbi een advies voor hem?  
De rabbi raadde hem aan een geit te kopen en in zijn gezin op te nemen.  
Dat deed Mosje. De geit bevuilde zijn huis, hield hem ’s nachts wakker, vrat aan de meubels 
en maakte iedereen gek. Een paar dagen later stond Mosje weer bij de rabbi. Zijn leven was 
nu echt niet meer vol te houden. Wat was de zin van een geit in zijn gezin erbij?  
Toen zei de rabbi zonder zijn ogen zelfs maar op te slaan: ‘Verkoop de geit.’  
Mosje verkocht de geit en was zó dankbaar voor de rust van zijn gezin …  
Zullen we proberen dankbaarder uit deze crisistijd te komen dan toen we erin gingen?  
 
Rudy Dingjan 
 
 ONLINE SABBATVIERING 
Morgen sabbat 16 mei van 10:15u – 11:15 u hebben we weer een online sabbatviering met 
elkaar. We zullen dan samen een korte sabbatschoolbespreking houden en daarna een korte 
overdenking van Rudy Dingjan . Nadat we gebedsverzoeken hebben verzameld met elkaar 
sluiten we af met een gebed. Mocht u nog een specifiek gebedsverzoek hebben dan kunt u 
deze mailen aan Ron Bekkering.  
 
 Arno Bergmans heeft u een uitnodiging via de mail gestuurd via het programma WEBEX.   
Er is eerder een uitnodiging gestuurd van een meeting die geannuleerd is omdat de tijden 
niet kloppen. De tweede mail met de juiste tijd 10:05 – 11:30 u kunt u gebruiken. 
Je kunt met een laptop, smartphone, computer of laptop met camera contact maken en 
deelnemen aan de sabbatsviering.  
Als het goed is krijgt u 45 min voor aanvang een herinnering via de mail met de link naar de 
meeting. 
Wanneer je in de uitnodiging klikt op de groene balk met:  Join Meeting 
U kunt ook direct op de volgende link klikken: 
 

Join meeting 
 

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mbba7faff5fc3cd53384de8aaead287f0
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BIJBELVERTALINGEN 
Vorige week sabbat hadden we het met de sabbatschoolles over ‘vertaling en interpretatie’ 
van de Bijbel. Op de site van de NBG (Nederlands Bijbels Genootschap) kan je met behulp 
van een ‘Bijbelkieswijzer’ ontdekken welke bijbelvertaling het beste bij je past.  
De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de negen bekendste Nederlandse vertalingen. 
Er zijn 23 vragen die onder meer gaan over de vertaalprincipes van deze vertalingen. 
De vragen en stellingen worden toegelicht met filmpjes en informatie.  
Via onderstaande link zit u meteen op de juiste site 

bijbelkieswijzer-helpt-bij-bijbelkeuze/ 

 

COLLECTES 

Nu wij als gemeente op sabbat niet meer bij elkaar komen, worden er ook geen collectes 
meer gehouden voor Zending en Gemeentekas. Ook de GIVT app wordt nauwelijks meer 
gebruikt. De Zending moet ook in deze Corona tijd door gaan en kan niet zonder financiële 
middelen. Bijdragen voor de Zending kunnen daarom overgemaakt worden op bankrekening 
NL38INGB0000635850 t.n.v. Penn. Kerkgen. der ZDA Uniegelden o.v.v. Zending. Wellicht is 
het handig om dit eens per maand te doen en niet iedere week. Ook de kosten van de 
gemeente gaan door, denk ook aan de verbouwing. Dus ook bijdragen voor de Gemeentekas 
kunnen via de bank overgemaakt worden. Gebruik hiervoor bankrekening 
NL62INGB0002307310 t.n.v. Adventkerk voor Gemeentegelden o.v.v. Gemeentekas. Het is 
ook hiervoor het handigst om dit eens per maand te doen en niet iedere week. Al deze 
overgemaakte bedragen komen ook op het jaaroverzicht voor eventuele belastingaftrek. Als 
u gebruik wilt maken van de GIVT app, bestem dan de 1ste collecte voor Zending en de 2de 
collecte voor Gemeentekas en kies vervolgens uit de Lijst 'Adventkerk Utrecht'. 
 
 

VACATURE 

Advertentie Beheerder Adventkerk Utrecht: 
Heb je interesse in een deeltijdbaan (10-12 uur) als beheerder waarin je toezicht houdt op 
de verhuur en gebruik van onze kerk?  Heb jij een flexibele opstelling en een positieve 
uitstraling naar huurders/gebruikers en omwonenden? 
Ben jij het gezicht van onze gemeente in de wijk en kan je je conformeren aan ons 
beleidsplan? Wil je wonen in de beheerderswoning gedurende de duur van de functie en 
ben je lidmaat van de Adventkerk? 
Heb je ervaring met licht administratief werk zoals het maken van planningen en facturen? 
Is het voor jou geen punt dit allemaal met de computer te regelen?  
Heb je ervaring met dit soort facilitair werk dan is dat een pré. 
Solliciteer en mail een brief met bijgevoegd CV naar secretaris.utrecht@gmail.com.  
Richt de brief aan Arno Bergmans, voorzitter van de sollicitatiecommissie. Reageren kan tot 
1 juni 2020 
Voor verdere informatie verwijzen we naar de volgende link  
https://e956b628-3ec6-493f-
810774124b1dcc7a.filesusr.com/ugd/aa3bfb_937bcccb9d084997960468a2ae35d9e5.pdf 
 
Voor verdere informatie bel (na 16:00 u) naar Arno Bergmans 06-81956415 

mailto:adventkerk.utrecht@outlook.com
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelkieswijzer-helpt-bij-bijbelkeuze/
mailto:secretaris.utrecht@outlook.com
https://e956b628-3ec6-493f-8107-74124b1dcc7a.filesusr.com/ugd/aa3bfb_937bcccb9d084997960468a2ae35d9e5.pdf
https://e956b628-3ec6-493f-8107-74124b1dcc7a.filesusr.com/ugd/aa3bfb_937bcccb9d084997960468a2ae35d9e5.pdf
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