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2 mei 2020 
 

BLOG 
 
Wakker worden uit corona-slaap  
Tot de afgelopen week had ik vooral kennisgenomen van het coronavirus via de krant, de 
radio en de tv. Ik hoorde wel van mensen (ook van de gemeente Utrecht) die familie of 
buren kenden die het hadden opgelopen of er zelfs aan waren overleden. Maar dichterbij 
was het nog niet gekomen.  
En toen kreeg ik een WhatsApp van de diaken van de gemeente Speranza in Lelystad. Ik ben 
daar predikant geweest. Of ik wilde meebidden voor mijn naamgenoot Ruud. Hij was erg 
ziek. Een paar dagen later kwam er een belletje van Fabian, de ouderling. Ruud was 
overleden aan het Coronavirus. Of ik zijn afscheidsdienst wilde leiden. Hun huidige predikant 
was er pas net en kende Ruud en het Nederlands allebei nog niet zo goed.  
Zo meldde ik mij de dag na koningsdag in Lelystad bij het uitvaartcentrum. Alle aanwezigen 
waren door de selectie gekomen en ‘goedgekeurd’. Er mochten slechts 30 personen 
aanwezig zijn, die onhandig onderling 1,5 meter afstand probeerden te bewaren.  
Dit was niet terecht. Bij Ruuds begrafenis hoorde de zaal vol te zitten, want hij was een 
sociaal mens. Half Lelystad kenden hem met zijn scoot-mobiel. Gezelligheid en Ruud 
hoorden bij elkaar. Was dit nou zijn einde? Toen de medici besloten dat hij in slaap gebracht 
werd, hebben ze ongetwijfeld in zijn oor gefluisterd dat het kon zijn dat hij niet meer uit die 
slaap zou wakker worden. Inderdaad.  
Maar zo heeft Ruud het niet geloofd. Hij was geen bolleboos qua theologie. Maar hij wist 
wel dat iedereen een keertje uit de échte slaap zal wakkergemaakt worden. In het vierde 
hoofdstuk in de eerste brief aan de Thessalonicenzen staat: 9’Over de onderlinge liefde 
hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar 
moet omgaan.’ Inderdaad had Ruud dat geleerd en ernaar geleefd. Misschien wel te goed.  
En even verderop vertelt Paulus dan over het wakker worden uit de doodsslaap: ‘15Wij 
zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, 
zullen de doden in geen geval voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, de 
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel 
neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen 
wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in 
de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18Troost elkaar met deze 
woorden.’ Ik heb dan ook troost gepreekt aan de aanwezigen.  
We hadden elkaar daarbij zo graag een troostknuffel gegeven. Maar dat mocht niet. Zelfs 
het drinken na afloop, kreeg je mee in zo’n ‘to go’ beker of flesje. Koud, zakelijk en efficiënt. 
Gelukkig hebben we onze hoop gesteld op een God van gezelligheid. We zien uit naar een 
massale opstanding zonder afstanden en beperkingen. In feite is iedere samenkomst van de 
gemeente daar een voorproefje van. Laten we hopen dat we dit weer binnenkort mogen 
ervaren.  
Rudy Dingjan 
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ONLINE SABBATVIERING 
Morgen sabbat 2 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 u de instructies volgt kunt u de dienst volgen en elkaar zien via dit systeem.  
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 
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'. 
 
VERSLAG BESLUITEN KERKBESTUUR 22 april 2020 
 
Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de genomen besluiten. 

1. Advertentie beheerder met taakomschrijving 
Advertentie is via de kerkpost te lezen. Ook is deze landelijk uitgezet. 

2. Financiën 
Nu er geen diensten zijn in de kerk, worden er geen collectes opgehaald. Via Givt komt er nog 
iets binnen. Hierdoor komt er bijna geen geld binnen voor de zending en ook niet voor de 
gemeentekas (veel kosten gaan wel door). In deze kerkpost kunt u lezen hoe u geld over kunt 
maken voor deze collectes. 
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De vaste huurders hebben voor de maanden april en mei vrijstelling gekregen van huur. Voor 
de maanden daaropvolgend moeten met de huurders nieuwe afspraken gemaakt worden 
over een te betalen huurbedrag.  Onze vaste lasten gaan immers gewoon door. 

3. Verbouwing 
Er wordt in de coronacrisistijd wel gewerkt aan de kerk. Het bestuur besluit om een podium 
in de kerkzaal te laten construeren. Bij het podium komt een losse ‘ramp’(helling) om het 
podium toegankelijk te maken voor rolstoelbezitters. Voorafgaande aan de bouw van het 
podium worden de muren lichtgrijs gespoten, de lampen worden vervangen door nieuwe 
ledlampen. De geluidsinstallatie kan besteld worden en geplaatst. Na plaatsing van de 
geluidsinstallatie moet er gekeken worden naar de akoestiek in de kerkzaal. De activiteiten 
moeten goed op elkaar afgestemd zijn, zodat er voor deze bouwactiviteiten slechts voor een 
keer een hoogwerker gehuurd kan worden. 
De meerderheid van het bestuur kiest ervoor na stemming dat het “kunstwerk” niet 
teruggeplaatst wordt. (Als de muren gespoten worden, moet het “kunstwerk” van de muur 
gehaald worden).  

4. Resultaat gevraagde functionarissen 
Ben van Valen is aan het bestuur toegevoegd als assessor. 
Jan Frieling wil gastheer zijn en de coördinatie van het gastteam op zich nemen. 
Laila Andaloussi wil de komende periode tot 1 januari 2021 mede de kerkpost verzorgen. 
Madelon van Emmerik wil 1x in de zes weken een alternatieve sabbatschool organiseren. 
Er wordt door Rudy Dingjan en Ron Bekkering nagedacht om de Kindersabbatschool nieuw 
leven in te blazen en ons ook te richten op de kinderen in de buurt. Gedacht wordt om elke 
sabbatmorgen voor de kinderen een half uur te reserveren. Ron Bekkering wil dan voorlezen 
uit de nieuwe Voorleesbijbel, even na bespreken, de kinderen krijgen te drinken en 
eventueel een kleurplaat. 
Maureen Bergmans heeft toegezegd om af en toe te willen vertalen. 

5. Beleidsplan 
Renée den Hollander en Arno Bergmans bespreken samen het beleidsplan voor de jaren 
2020-2025 en leggen het document ter discussie voor aan het kerkbestuur. 

6. Verjaardagskaarten 
Marjon en Madelon van Emmerik nemen het versturen van de verjaardagskaarten per 1 juni 
over van Ans Bekkering. 

7. Benoemingen 
Besloten wordt om de benoemingen voor een periode van 3 jaar te laten gelden. 

  
Ron Bekkering 

 

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.  
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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 

 

TUIN KERK 

Woensdag 06-05-2020e willen we weer in de tuin gaan werken. 
Heeft u zin, tijd om mee te helpen dan bent u wederom vanaf 10.00u welkom. 
Neem wel wat eigen tuinspullen mee. Ook zijn we geïnteresseerd in wat stekken/planten om 
wat open gaten op te vullen... 
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