
Mail uw berichten voor vrijdag 15.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

1 Augustus 2020 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant : Br. Rudy Dingjan 
Predikantinleider : Br. Ayron Esclodina 

PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
08-08 : Nog onbekend
15-08 : Br. Rudy Dingjan

OPBRENGST COLLECTE 
De collecte opbrengsten van sabbat 25 juli 2020: 
Zendingscollecte: 
GIVT Zendingscollecte: 
Collecte Gemeentekas: 
GIVT Gemeentekas: 

€ 42,30 
€ 37,50 (bruto) 
€ 47,45 
€ 20,00 (bruto)

LIVESTREAM GEMEENTE UTRECHT 
Gezien de coronaperikelen waarin wij ons nog steeds bevinden, het afstand bewaren en 
het ontzien van risicogroepen is in het bestuur besloten gebruik te gaan maken van 
livestreaming. Wij kunnen dan onze broeders, zusters en bezoekers, die niet in de 
gelegenheid zijn de gemeente te bezoeken toch betrekken bij onze diensten 

Afgelopen vrijdag 10 juli zijn in onze kerk camera’s geplaatst om onze kerkdiensten te gaan 
streamen. Sabbat 11 juli hebben we al een proefuitzending gedaan en hierop kregen wij 
positieve reacties. 

Vanaf Sabbat 18 juli zullen wij wekelijks onze eredienst gaan streamen. Maureen en 
Wilbert zullen dit vooralsnog gaan doen, ze verzorgen de start van de uitzending, bediening 
van de camera’s en de live chat. 

De livestream is te volgen op Adventkerk Utrecht: 
https://www.youtube.com/channel/UCeFQL5a_Ey112xrjgrehCEg of via onze website: 
https://www.adventkerk-utrecht.nl/livestream 
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U kunt op YouTube aangeven dat u zich op dit kanaal wil abonneren, u ontvangt dan bij aanvang 
van de stream een melding. 

Natuurlijk zijn wij ons bewust van de privacy binnen de gemeente. Er komen in het kerkgebouw 
diverse bordjes/stickers en andere aanduidingen waarop vermeldt wordt dat wij een livestream 
uitzenden, dit om iedereen die onze gemeente bezoekt te informeren. Ook zullen wij mensen die 
meewerken aan de dienst vooraf toestemming vragen voor het uitzenden op YouTube. Men zal 
gevraagd worden een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Dit om te voorkomen dat mensen 
ongewenst in beeld worden gebracht. De enige uitzondering hierop is echter de 1e rij. Wilt u er dus 
zeker zijn van dat u (al is het van achteren) niet in beeld bent dan is het aan te raden niet op de 1e 
rij plaats te nemen. 

We hopen dat we met de nieuwe mogelijkheden het woord van onze God nog verder kunnen 
brengen dan alleen ons kerkgebouw en we wellicht mensen kunnen bereiken die we anders niet 
zouden bereiken. 

KERKPOST ZOMERSTOP 
Zoals vele van u misschien al opgemerkt heeft, was de link voor de kerkpost van afgelopen week niet 
online te vinden. De komende  maand augustus zal er geen kerkpost zijn. Dit betekend ook dat de 
kerstpost niet op de site terug te vinden zal zijn.  

Vanaf september wordt alles weer opgepakt met terugwerkende kracht van de kerkpost van vorige 
weken (18-07, 25 -07 en 01-08). 

Een hele fijne vakantie toegewenst!

JARIG 
In de komende maand augustus zijn André de Vries, Lex van Dijk, Wilbert van Emmerik, C. 
Mannessen, Patrivia Walden- Creebsburg jarig. Alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 
Nog vele jaren van liefde, gezondheid en zegeningen toegewenst. 

BIJLAGEN BIJ DE KERKPOST 
Als bijlagen bij deze kerkpost: 

1. Corona protocol

AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
- - - - 
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