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CORONAVIRUS 
Het bestuur van de gemeente Utrecht heeft de situatie rond het 
coronavirus besproken en komt voor de dienst van morgen (14 maart) tot 
de volgende conclusies en aanbevelingen:  

1. morgen houden we gewoon sabbatschool en eredienst; 
2. we mijden onnodige aanrakingen van elkaar;  
3. we houden gepaste afstand tot elkaar à daar hebben we een 

gebouw voor dat groot genoeg is; 
4. we blijven thuis als we griepsymptomen (ook als is het licht) voelen of onlangs in de 

buurt van iemand zijn geweest die symptomen had; 
5. als u tot een van de risicogroepen behoort, raden wij u aan om NIET naar de kerk te 

komen. 
6. per telefoon en andere digitale media kunnen we naar hartenlust contact met elkaar 

houden en elkaar bemoedigen. 
In de Kerkpost van volgende week ontvangt u opnieuw een update over deze situatie. 
Laten we bidden dat de situatie zo snel mogelijk genormaliseerd kan worden. 
 
PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Maarten Taal 
Predikantinleider : Zr. Renée den Hollander     
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
21-03 : Zr. Jolanda Krikken 
28-03 : Br. Rudy Dingjan 

OPBRENGST COLLECTE 
   
Zendingscollecte € 69,20 
GIVT Zendingscollecte € 22,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas € 32,90 
GIVT Gemeentekas € 15,50 (bruto) 

Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
OVERLEDEN 
Zr. Tineke Barink is 7 maart op 81 jarige leeftijd overleden. Tineke is jarenlang lid van onze 
gemeente geweest. De laatste jaren woonde zij in Vredenoord. Op 13 maart is zij begraven. 
 
EXTRA COLLECTE 
Op sabbat 21 maart wordt er een extra collecte gehouden t.b.v. de afdeling   
Kinderpastoraat. 
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SPELLETJESAVOND 
Op zaterdag 21 maart wordt een spelletjesavond georganiseerd. We gaan dan gezellig 
rummikupen,  ganzeborden, sjoelen en er is een tafeltennistoernooi. Je mag zelf weten waar 
je wel en niet aan mee doet en als iemand nog een leuk spel weet hoor ik dat graag. 
Meedoen is gratis en de avond wordt gewoon hier in de kerk gehouden. We beginnen om 
18.45u en kunnen dan gezamelijk de sabat sluiten om daarna met de spelletjes te beginnen. 
iedereen kan zich na de dienst bij Vince Niewold inschrijven. Ik hoop dat ik jullie een beetje 
enthousiast heb kunnen maken en dat we met veel mensen er een leuke avond van kunnen 
maken. Vince Niewold 
 
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 
- - - - 

 


