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7 maart 2020 
 
PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Jan Kersen 
Predikantinleider : Br. Arno Bergmans 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
14-03 : Br. Maarten Taal 
21-03 : Zr. Jolanda Krikken 
28-03 : Br. Rudy Dingjan 

OPBRENGST COLLECTE 
  15-2  22-2  29-2 
Zendingscollecte € 53,90 € 62,35 € 58,51 
GIVT Zendingscollecte € 37,00 (bruto) € 27,00 (bruto) € 20,50 (bruto) 
Collecte Gemeentekas € 58,95 (Shana) € 14,65 € 25,60 
GIVT Gemeentekas € 25,00 Shana 

(bruto) 
€ 11,00 (bruto) € (6,00  bruto) 

Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
OVERLEDEN 
Op woensdag 26 februari is onze geliefde geloofsgenoot Hans van Westrhenen overleden. 
De meesten van u hebben hier al per e-mail of een kaart kennis van kunnen nemen. 
De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 2 maart jl. We wensen Carla 
en de rest van de familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 
CORONAVIRUS 
Het Bestuur adviseert de gemeente om in verband met het corona 
virus de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: 

- Geen handen te schudden. 
- De handen regelmatig te wassen. 
- Even af te zien van de gebruikelijke sabbat ochtend 

omhelzing. 
We willen geen paniek zaaien, maar adviseren dit om eventuele 
besmetting te voorkomen.   
Met dank voor uw medewerking, het Bestuur van de gemeente Utrecht 
 
BEGROTING 
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de aan de gemeente voorgelegde begroting voor het 
jaar 2020. Daarom is deze begroting, zoals op de kerkpost van 15 februari 2020 is 
weergegeven, van kracht en is deze begroting leidend bij onze gemeentelijke activiteiten. 
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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. M 
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 
 
WIJKCONTACTDAGEN 
Afgelopen week zat de gemeente Utrecht weer met de wijkcontactdagen in de kerk. 
We kunnen weer terugkijken een goede week. Ze waren blij met de gehuurde ruimte’s! 
Dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. 
 
STILTECENTRUM 
Het Stiltecentrum op Hoog Catharijne krijgt tijdens de verbouwing van de huidige locatie een 
tijdelijk onderkomen aan dezelfde passage: Godebaldkwartier. 
 
Voor drie maanden (voorlopig) zal de gebedsplaats van de Utrechtse kerken zijn te vinden 
tussen de winkels van Etos en Albert Heijn en tegenover die van het Kruidvat. Minder dan 
honderd meter wandelen van de ‘oude’ locatie. Daar hopen we weer terug te komen na de 
verbouwing.  
 
Het Middaggebed begint, zoals gebruikelijk, om 12.45 uur op de dagen dat het Stiltecentrum 
is geopend. 
Dus op dinsdag en woensdag: 10.00 - 15.30 uur; 
en op de derde zondag van de maand 14.00 - 16.00 uur 
Voor de viering van Woord en Muziek om de 14 dagen, zie www.stiltecentrum.nl 
 
JARIGEN 
Op 1 maart jl. was br. Hunt jarig, alsnog van harte gefeliciteerd. Vandaag is br. Aad Verbeek 
jarig en morgen, 8 maart, is br. Roel Wischhoff jarig. Op 11 maart wordt Jack Niewold weer 
eem jaartje ouder en op 12 maart zr. Isenia-Welsh. Allen van harte gefeliciteerd alvast en 
een fijne dag en veel gezondheid toegewenst. 
 
EXTRA COLLECTE 
Op sabbat 21 maart wordt er een extra collecte gehouden t.b.v. de afdeling   
Kinderpastoraat. 
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
- - - - 

 


