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4 april 2020 
 
NAMENS HET BESTUUR 
Allereerst, hopen we dat u en uw dierbaren nog gezond zijn en dat u in deze tijd kracht 
ontvangt uit uw geloof en van de mensen om u heen. Mocht u hulp nodig hebben in welke 
vorm dan ook laat het ons weten. (Zorgteam en of ouderlingen.) 
 
Vanwege nieuwe berichtgeving omtrent de intelligente lockdown, zoals onze minister 
president Mark Rutte het noemt, is onze kerk tot 28 april aanstaande gesloten. We beseffen 
dat dit voor velen een lastige en soms eenzame tijd is, we zijn daarom ook aan het proberen 
om de diensten digitaal te maken. Het bestuur heeft het plan opgevat om de sabbatschool 
digitaal te doen zodat we met elkaar in contact blijven. 
 
Heeft u hier ideeën of suggesties voor laat het ons weten. We houden u op de hoogte, er is 
even een "radiostilte" geweest omdat velen van ons erg druk waren, in ons werk om dingen 
anders te regelen. We doen ons uiterste best om met elkaar in contact te blijven. 
Een klein lichtpuntje is er ook! Omdat de kerk nu niet gebruikt wordt kan Hans Vastenhout 
en anderen nu flink aan het werk in ons gebouw. De gang, zaal E, F en G zijn inmiddels 
gestuct en het plafond komt waarschijnlijk a.s. zondag dicht, incl. nieuwe ledverlichting.  
Dus als we weer gaan "kerken" dan is er al heel wat gebeurd. 
We hopen elkaar snel weer te zien hetzij digitaal, hetzij in levenden lijve eind april. 
 
Gods zegen en zorg goed voor elkaar. 
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ONLINE SABBATSCHOOLBESPREKING VIA ZOOM 
Op sabbatmorgen 4 april zullen we voor de gemeente Utrecht een digitale 
sabbatschoolbespreking houden. Dat gebeurt via een programma dat ZOOM heet. 
Verderop in dit bericht staat de link waarmee u kunt deelnemen aan dit gesprek door middel 
van uw computer, smartphone of tablet. 
  
Tussen 10.30 en 10.35 loggen we in en heten we elkaar welkom. We beginnen een nieuw 
kwartaal met het thema: De Bijbel interpreteren. Morgen heeft de les als titel De Bijbel is 
uniek. De lesbespreking wordt geleid door Rudy Dingjan. 
We sluiten de bespreking om 11.05 uur af met voorbede. De bespreking is niet zo lang, 
omdat het programma maximaal 40 minuten per keer gebruikt kan worden. Eindelijk weer 
een mogelijkheid om elkaar te zien! 
  
Hieronder leest u meer over de technische kant van het deelnemen. 
 
Hieronder tref je de uitnodiging, wanneer je om 10.30u op de blauwe link klikt, kom je in de 
sabbatschool meeting. Je kunt met een laptop, smartphone, computer of laptop met camera 
contact maken met de groep en aan het gesprek deelnemen: 
 
Arno Bergmans is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Sabbatschool meeting 
Time: Apr 4, 2020 10:30 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/837832871?pwd=Y1lvckMvVDEyczBPclc4TUp6SkZ1QT09 
Meeting ID: 837 832 871 
Password: 028180 
 
Algemene informatie over Zoom: https://zoom.us/ 
 
JARIG 
Op woensdag 8 april is zr. Van Drongelen-Donk jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en veel 
gezondheid toegewenst. 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
- - - - 

 


