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BLOG 
 
HOUD VOL! 
Afgelopen woensdag ben ik gaan helpen in de tuin van de kerk. Vorige week hadden enkele dames 
de draad al opgepakt aan de kant van het woonhuis. Nu begonnen we aan de zijde van 
parkeerplaats.  
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ‘tuin’ rondom het gebouw wat beter te leren 
kennen. Dit is geen tuin meer, maar een park! Ik zag voor mijn geest al allerlei mogelijke activiteiten 
die we daarmee zouden kunnen ontplooien. Kansen te over.  
Maar terwijl we bezig waren, dacht ik: Voor wanneer doen we dit? Wanneer mogen we hier weer 
samenkomsten houden? Nu zijn het vooral enkele heren zonder vaste verblijfplaats, 
die hun onderdak bij de voordeur hebben betrokken. Zij wachten niet, maar grijpen gelijk hun kans. 
Wij wachten netjes tot we weer mogen.  
Dus ’s avonds zaten we om zeven uur voor de buis om te horen wat de regering zou gaan 
versoepelen aan de lock down. Wanneer zou de parkeerplaats op sabbatmorgen weer vol komen te 
staan? Minister-president Rutte liet weten dat, als alles volgens plan verloopt, we vanaf 1 juli weer 
samenkomsten tot 100 personen kunnen organiseren. Maar we moeten dan wel de gepaste afstand 
van 1,5 meter ten opzichte van elkaar bewaren. Daar moet dus een plan voor geschreven worden, 
waar het bestuur zich over moet buigen en met de huurders moet overleggen.  
Ondertussen is er al veel veranderd in het gebouw. Op zondagen is er stevig gewerkt aan 
verschillende onafgemaakte klussen, zoals plafond- en stucwerk in de ruimten rond de zalen E, F en 
G. Linoleumvloeren zijn gepolijst. Vorige week donderdagavond waren zelfs de leden van de 
gebouwencommissie en enkele bestuursleden in de grote zaal, om te kijken hoe en met welk tijdspad 
we de wanden, de verlichting, het geluid, het doopfont en het podium nog kunnen realiseren 
voordat er weer diensten zullen zijn.  
‘Uitzien naar’ is een adventist op het hart geschreven, dus dat moeten we kunnen volhouden. 
Ondertussen worden we steeds beter met onze digitale samenkomsten. Wist u dat we nu al over de 
helft zijn van sabbatten zonder lijfelijke diensten? We hebben al negen sabbatten ‘thuis’ gehouden 
en we moeten er nog acht gaan. Houd vol! 
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ONLINE SABBATVIERING 
Morgen sabbat 9 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.  Je 
kunt met een laptop, smartphone, computer of laptop met camera contact maken en 
deelnemen aan de sabbatsviering.  
Als het goed is krijgt u 15 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: Start meeting 
 
U kunt ook direct op de volgende link klikken: 
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mcde5a38f6682065575d6a31ee5f
07b04 

 
Wanneer je de instructies volgt kan je de dienst volgen en elkaar zien via dit systeem. 

 

PREEK 
Na de sabbatschoolbespreking kan je overschakelen op de dienst van Huis ter Heide waar 
Rudi Dingjan zal preken. In de reeks preken die hij heeft gedaan vonden we het wel zo leuk 
om hem ook daar te volgen. Als je de onderstaande link activeert komen jullie in de dienst 
van Huis ter Heide.https://www.adventkapelhth.com/thuis 

Adventkapel Thuis — Adventkapel Huis ter Heide 
Welkom bij Adventkapel Thuis Elk zaterdag om 10.30 uur een nieuwe uitzending vanuit de woonkamer 

van de Adventkapel. Kijk live mee vanuit jouw woonkamer, keuken of slaapkamer. 
 

 

 
 Veel succes en hopelijk tot ziens! 
 

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 
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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 
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