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BLOG 
 
Zingen  
Nog zes keer geen dienst en dan mogen we weer kerkdiensten houden onder allerlei 
voorwaarden. Natuurlijk, er komen zitaanwijzingen en looprichtingen om ervoor te zorgen 
dat we minimaal 1,5 meter uit elkaar blijven. Gelukkig mogen huisgenoten wel dicht naast 
elkaar zitten, staan en lopen. Maar daar moeten de zitaanwijzingen dan ook rekening mee 
houden. Er is een commissie die zich daar voor ons mee bezighoudt, ook met de 
medegebruikers van de kerk, zodat iedereen weet waar we aan toe zijn.  
Iets anders is de invulling. Wat gaan we samen doen?  
Het blijkt dat we door te zingen veel meer kans maken het coronavirus te verspreiden. Dus 
we gaan hoogstwaarschijnlijk niet zingen. Maar als we de liederen uit de diensten halen, 
blokkeren we ook een stukje actieve deelname van de aanwezigen. Vaak hebben de liederen 
een boodschap, waar de kerkganger zijn geloof in kan uiten. U moest eens weten wat voor 
moeite het kost om gepast liederen te vinden die goed bij de boodschap van de dienst 
passen. Als we niet meer zouden zingen, zou dat aardig wat moeite schelen voor de 
uitzoeker en de organist of pianist. Maar ik zou er niet blij mee zijn. Als we de liederen niet 
behouden, verwordt de kerkdienst tot een voorstelling, waarin de bezoeker geen zegje meer 
heeft.  
Daarom een vurig pleidooi voor ‘het lied’. Oké, we mogen het voorlopig niet luidkeels 
zingen, maar we kunnen er wel iets mee. Je kunt de liedtekst projecteren, de muziek laten 
horen, en de tekst opzeggen. Of een lied afspelen, de tekst projecteren en die op je laten 
inwerken. Of achter de microfoon spreekt iemand de geprojecteerd tekst uit onder 
muziekbegeleiding, terwijl de gemeente mediteert over de inhoud van het lied.  
Ik hoop dat u nog meer manieren kent of nog weet te verzinnen, zodat als we weer 
samenkomen u daar actief bij betrokken zult zijn.  
En dan nog een interessant feit: Protestanten wordt aangeraden geen drinken na de dienst 
te serveren, terwijl rooms-katholieken daar wel de ruimte voor krijgen. Wat doen wij? 
Daarover meer in de volgende blog!  
 
Rudy Dingjan 
 
ONLINE SABBATVIERING 
Morgen sabbat 23 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.  
 
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: 
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Join meeting 

 

 

VERHUISBERICHT 
De familie Mannessen (Rahab en Christopher en kinderen) heeft een andere woning 
gevonden in Culemborg. Zij zullen begin juni verhuizen. Wij wensen hen veel zegen in hun 
nieuwe huis! 
 
 

COLLECTES 

Nu wij als gemeente op sabbat niet meer bij elkaar komen, worden er ook geen collectes 
meer gehouden voor Zending en Gemeentekas. 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 (zie hieronder), 
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? 
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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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