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9 januari 2021 
 
PREDIKBEURT DEZE WEEK 
Br. Rudy Dingjan  
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK 
16-01: Br. Jacob Engelgeer 
23-01: Br. Paul Daniels 
30-01: B r. Jon Kok 
 
COLLECTE OPBGRENGST 
Sabbat 27 december 2020: 
13e Zendingscollecte GIVT: € 120,00 (bruto) 
Gemeentekas Collecte GIVT: € 22,00 (bruto) 
 
Sabbat 2 januari 2021: 
Zendingscollecte GIVT: € 12,50 (bruto) 
 
ONLINE DIENST 
In het kader van de lockdown is er geen dienst in de kerk. De diensten zullen in deze periode 
online plaatsvinden via Webex meeting van 10:15u tot 11:15 u (inloggen vanaf 10:00u). 
Hiervoor dank aan Arno. 
 
Link voor de Sabbatviering Adventkerk Utrecht via Webex  
https://adventkerkutrecht.my.webex.com/adventkerkutrecht.my/j.php?MTID=me61483f06
4e68313b5575d0e99d413fe 
 
Agenda: Uitnodiging voor sabbatviering Adventkerk Utrecht 
Informeel programma met mogelijkheid tot interactie met elkaar:  
1e half uur: Sabbatschool bespreking 
2e half uur: korte overdenking met nabespreking  
Gebed 
 
BLOG 
Vaccineren of niet?  
Nu er een vaccinatieprogramma is begonnen in Nederland, ben ik al meerdere keren in 
gesprek geraakt met mensen die in gewetensnood komen over de vraag of het wel goed is 
jezelf te laten vaccineren tegen Covid-19. Zal je daar op de lange termijn geen spijt van 
krijgen? Is het wel veilig? Hieronder een aantal feiten en argumenten om ieder te helpen 
een wijs besluit te nemen.  
De adventistische wereldkerk heeft een verklaring over vaccinaties:  
https://www.adventist.org/articles/immunization/ .  
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Mijn vertaling is:  
De Adventkerk legt grote nadruk op gezondheid en welbevinden. De adventistische nadruk op 
gezondheid is gestoeld op Bijbelse openbaring, de geïnspireerde geschriften van E.G. White 
(medeoprichter van de Kerk) en op wetenschappelijke literatuur die intercollegiaal getoetst 
is. Als zodanig moedigen wij verantwoorde immunisatie/vaccinatie aan en kennen geen 
godsdienstige of op geloof gebaseerde redenen om onze aanhangers niet aan te moedigen 
om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan beschermende en preventieve 
immunisatieprogramma’s.  Wij hechten grote waarde aan de gezondheid en de veiligheid 
van de bevolking, waartoe ook de instandhouding van de ‘groepsimmuniteit’ behoort.  
We zijn niet het geweten van het individuele gemeentelid en wij respecteren individuele 
keuzes. Deze worden gemaakt door ieder persoonlijk. De keus om niet gevaccineerd te 
worden is geen, en moet ook niet gezien worden als, een leerstelling van de Adventkerk.  
  
De predikanten van de Adventkerk hebben in december een webinar gevolgd 
van een viroloog, die meer dan genoeg redenen gaf om een ieder aan te moedigen deel te 
nemen aan deze vaccinatie.  
  
Loma Linda University—School of Public Health publiceerde een kort verslag van een 
presentatie van het hoofd van de Faculteit voor Farmacie. Hij ontzenuwt een aantal mythes.  
  
Mijn vertaling ervan:  
Tijdens een wekelijks zoom-overleg tussen de faculteit en het personeel van Loma Linda 
University School of Health, hadden we het voorrecht Dr. Michael Hogue, hoofd van de 
faculteit voor Farmaceutica van Loma Linda, te ontvangen. Hij is lid van de commissie van de 
CDC en de San Bernardino County taakgroepen voor vaccinatie. Hier volgen enkele 
vaccinatiefeiten en een update van het vaccin.  
Het Pfizer-vaccin is getoetst door de FDA (Federale Administratie van Geneesmiddelen) en 
werd goedgekeurd op 11 december, terwijl de toetsing van het Moderna-vaccin deze week 
gebeurt. Hier is een opsomming uit zijn korte presentatie.  
·      MYTHE: Het verandert jouw DNA.   
FEIT: Beide vaccins zijn gebaseerd op RNA, wat nu voor het eerst in vaccins wordt toegepast. 
Maar de technologie is al 15 jaar in gebruik (in het bijzonder voor de behandeling van 
kanker). Het vaccin gaat in het CYTOPLASMA van de viruscel, waar het de antistoffen schept 
om de piekeiwitten te bestrijden. Doordat het NIET in de kern komt, verandert het niet 
iemands DNA of genen. 
·      MYTHE: Te snel ontwikkeld, dus niet veilig of effectief.   
FEIT: Dankzij de huidige technologie kon het C19-virus binnen enkele 
dagen bepaald worden en kon men er gelijk aan gaan werken. De steekproefgrootte voor de 
grote studie is 40.000 personen (de gemiddeld FDA-grootte voor vaccins is slechts 27.000 
personen). We zitten nu 2 maanden ver in een 2-jarige studie. 1ste dosis = 
50% bescherming door immuniteitsresponse. 2e dosis = 95% bescherming. (Alleen Hepatitis-
A is hoger met zo goed als 100% bescherming). Het onderzoek was goed opgezet en 
vertegenwoordigde nauwkeurig de demografie van de VS, met uitzondering van de 
inheemse Amerikanen (en de doorgaande studie werkt aan een verbetering daarvan). De 
doeltreffendheid en de bijverschijnselen waren vergelijkbaar in alle etnische groepen.  
·      MYTHE: De ingrediënten zijn gevaarlijk.   
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FEIT: Er zitten GEEN CONSERVERINGSMIDDELEN in deze twee C-19 vaccins. Daarom moeten 
ze voor opslag diep bevroren worden.  Een van de "puurste en schoonste substanties" om in 
je lichaam op te nemen.   
·      Het is VRIJWILLIG, niet verplicht.   
·      Bijverschijnselen: 10% krijgt koorts op dag 2, die binnen 24 uur verdwijnt. 50-
60% ontwikkelt “spierpijn”. Nihil ernstige bijverschijnselen. In het VK 2 gevallen van 
allergische reacties (waarschijnlijk zo laag vanwege de afwezigheid van 
conserveringsmiddelen).  
·      Als je in het verleden al een keer positief bent getest, kun je het vaccin nog steeds 
nemen. Het zal het peil van je antistoffen alleen maar verhogen.  
·      De doeltreffendheid van beide vaccins is vergelijkbaar; NIET uitwisselbaar (je begint met 
het ene, dan moet je 2e dosis van hetzelfde merk zijn). Pfizers met 21 dagen tussen de 
doses; Moderna 28 dagen tussen de doses in.  
·      Moderna, het andere vaccin, zal volgende week worden getoetst door de FDA.  
Ik vraag me serieus af waarom de doorsnee persoon dit vaccin niet zou willen nemen. Neem 
het! Het werkt en het heeft een heel laag risico. In de afgelopen zomer heb ik het 
gekregen—ik heb me met enkele familieleden, net zoals enkele vrienden die artsen en 
verpleegkundigen zijn, aangemeld voor de testfase. Dit is fundamentele 
wetenschap! Breng hier geen pseudowetenschappelijke argumenten tegenin. Tenzij je 
formeel cel- en microbiologie, immunologie en virologie hebt gestudeerd, is je 
deskundigheid nul. (Na afloop zijn milde verkoudheid/griep-symptomen normaal en vormen 
geen significante reactie).  
Loma Linda University School of Public Health (LLUSPH)  
   
Voor hen die graag het originele willen lezen, staat het in de bijlage 1 in het Engels. 
Rudy Dingjan  
 
KAST MET POSTVAKJES 
Het verwijderen van de kast met postvakjes wordt voor enige tijd uitgesteld. Ten eerste 
omdat we op het ogenblik niet in de kerk kunnen samenkomen en ten tweede omdat er 
vanuit de gemeente bezwaren zijn geuit.  
Op dinsdag 12 januari a.s. vergadert het bestuur om o.a. over dit onderwerp te spreken. 
In de besluitenlijst n.a.v. de bestuursvergadering wordt u nader geïnformeerd.  
 
VERDIEPINGSSABBAT   
Op 23 januari is Paul Daniels bij ons in de gemeente Utrecht te gast. Hij zal voor ons de 
overdenking doen en ‘s middags een workshop verzorgen waarin hij ons zal meenemen in 
zijn specialisatie: Jodendom in relatie tot onze christelijke traditie. 
Wat is de relatie tussen Christenen en de gelovige Joden? 
Vergeten we niet vaak in onze uitleg van Jezus uitspraken dat hij een Jood was? 
Is er een speciale rol van het Joodse volk (en het land Israël) de eindtijd? 
Verwachten Joodse gelovigen en Christenen dezelfde Messias? 
Waarom is er zo’n diepgewortelde Antisemitisme in onze samenleving? Of waarom steekt 
het antisemitisme telkens weer de kop op? 
Deze vragen en veel meer (ook uw eigen vragen) over dit onderwerp zal aan bod komen op 
deze speciale verdiepingsdag. 
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Wanneer op 23 januari er besloten wordt nog niet samen te komen in ons kerkgebouw, dan 
zal Paul zijn overdenking en presentatie online verzorgen via een Webex meeting. U wordt 
hiervan tijdig van op de hoogte gebracht. 
 
VERDIEPINGSSABBAT 2 
Vanuit onze visie om ook met elkaar te leren (dienen, delen, vieren en leren) willen we elk 
kwartaal een onderwerp bespreken die ons bezighoudt of interesseert. We kunnen hiervoor 
ook gasten uitnodigen die meer over dit onderwerp willen leren of weten.  
Wanneer je een onderwerp wilt inbrengen waarover je meer over wilt weten dan kan je dit 
doorgeven aan Arno (ac.bergmans@google.com) 
 
Ik ben blij u te melden dat we op 6 maart Reinder Bruinsma te gast hebben die met ons de 
preek zal verzorgen en een verdiepingspresentatie zal verzorgen op de sabbatmiddag. Voel 
je vrij om tijdens deze verdiepingssabbatten ook gasten uit te nodigen. 
 
UITNODIGING  
De Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen wordt wereldwijd gehouden van 17 
t/m 24 januari 2021. De Utrechtse Stedelijke Raad van kerken (USRK) opent al vele jaren 
deze Week met een viering die stedelijk en kerkelijk breed is.   
Wegens coronamaatregelen is de live dienst op 16 januari afgelast. In plaats hiervan kunt u 
de dienst volgen via de livestream van de St. Rafaelkerk Overvecht, start is om 19 uur. 
https://www.youtube.com/channel/UCr8q5bZoF_ySeppowhKN4Ew 
Christenen over de hele wereld vragen om uw gebed, met name de Syrisch Orthodoxe kerk 
in Turkije heeft het verschrikkelijk moeilijk onder het bewind van de huidige president. 
Er zijn kerken verwoest en veel mensen zijn op de vlucht. Het gaat in deze niet alleen om 
materiële hulp maar om het voortbestaan van deze groep Christenen! 
 
BEGROTING 2021 
Eenieder, die het betreft, wordt verzocht een gespecificeerde begroting voor het jaar 2021 
voor haar of zijn departement/groep uiterlijk 20 januari 2021 in te dienen bij br. Hans Dirkse, 
de penningmeester van onze gemeente.  
De begroting kan ook naar j.m.dirkse@ziggo.nl gemaild worden. 
 
JARIG 
Komende dagen zijn de volgende mensen jarig: 
12 januari: br. Erwin Breure 
12 januari: zr. Winde Siregar 
15 januari: zr. Nanny Breure 
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst! 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
9 januari Tienerclub Online 15.00-17.30 
23 januari Verdiepingssabbat: Jodendom in relatie tot onze christelijke traditie, door 

Paul Daniels 
Online?  

30 januari Landelijke Bijbelquiz Online 15.00  
6 maart  Verdiepingssabbat door Reinder Bruinsma n.n.b. n.n.b. 

 


