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21 maart 2020 
 
CORONAVIRUS 
Beste gemeenteleden en bezoekers van de Adventkerk (bijeenkomend in 
de Triumfatorkerk) te Utrecht.  

In verband met de maatregelen van het kabinet en het RIVM, om het Corona virus 
zoveel mogelijk in te dammen, heeft het Kerkbestuur besloten om ALLE diensten en 
samenkomsten in ons gebouw tot 6 april niet door te laten gaan. Als er tegen die tijd 
andere maatregelen genomen moeten worden houden wij u daarvan natuurlijk op de 
hoogte.  

Heeft u op dit moment hulp nodig dan kunt u contact opnemen met één van de 
ouderlingen of leden van de Zorgraad binnen onze gemeente (Zie hiervoor de 
colofon in ons kerkblad).  

Wij hopen elkaar daarna in goede gezondheid weer te zien. Wanneer is nog een 
vraag die we nu niet kunnen beantwoorden, maar dat ligt in Gods hand, die ook in 
onze levens zichtbaar mag zijn, zodat wij ook tot zegen mogen zijn voor de mensen 
om ons heen in deze verwarrende tijd. 

Het Bestuur. 

OPBRENGST COLLECTE 
   
Zendingscollecte € 28,35 
GIVT Zendingscollecte € Volgt (bruto) 
Collecte Gemeentekas € 16,10 
GIVT Gemeentekas €  Volgt (bruto) 

Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
SPELLETJESAVOND UITGESTELD 
De spelletjesavond van vanavond (21-3) zal in verband met het coronavirus worden 
uitgesteld. Zodra het weer verantwoord is om zo'n avond te organiseren zal een nieuwe 
datum geprikt worden. 
 
JARIG 
Zondag 22-3 is Zr. A.M. Mulder-Boerrigter jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en veel 
gezondheid toegewenst. 
 
ZORGRAAD 
Als er mensen in de kerk zijn die hulp nodig hebben tijdens deze periode van 
Coronavirus kunnen zij contact opnemen met één van de leden van de zorgraad. Zij gaan dan 
kijken naar een passende oplossing. We denken aan bijvoorbeeld een verzoek voor een 
boodschap of een ritje naar het ziekenhuis oid. 
Alex, Anne, Arno, Ayron, Carin, Dana, Hannie, Marja, Marjon, Mieke, Rudy en Wilma. 
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VERZOEK SPULLEN 
Jan Frieling is gezegend met een nieuwe woning in Veenendaal.  Omdat hij van een 
gemeubileerde kamer komt kan hij wel wat spullen gebruiken. Het gaat om het volgende: 

- 2 persoons bed 
- eettafel met stoelen 
- 3- zitbank 
- kleine koelkast 
- wasmachine 

Dus mocht u toevallig deze spullen over hebben of kent u iemand anders, neem dan contact 
met hem op. Alvast bedankt. 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
- - - - 

 


