NIEUWSBRIEF JACOBIKERK
Van de wijkpredikant

Zondagmorgen 19 maart is de Schriftlezing uit Matteüs 26:36-46,
Jezus in Getsémané. Dit is het gedeelte dat ook aan de kinderen
verteld wordt. In de middagdienst is dr H. de Leede uit Amersfoort
onze voorganger. Tot voor kort was hij docent aan de Protestantse
Theologische Universiteit. Kort na zijn pensioen verscheen van
hem en dr Ciska Stark een handboek voor predikers onder de titel
Ontvouwen. Ik ben het aan het lezen en er is wat uit te leren, ook
voor een bijna-gepensioneerde.
Donderdag 16 maart is er leesavond, om 20.00 uur in de Duifhuiszaal. We gaan de rest van het seizoen lezen in het boek van
Arjan Plaisier, Overvloed en Overgave, een caleidoscopisch geloofsboek, uitgave Boekencentrum 2013. Dr Plaisier was de vorige
scriba van de Protestantse Kerk. Hij heeft dit boek geschreven
voor iedere christen die verlangt naar vrijheid en vreugde. Onze
God is de bron van overvloed en geloven in Hem is een zaak van
overgave. We beginnen bij hoofdstuk 1, “Openbaring”. Kom en lees
mee. Het boek kopen is aan te raden maar hoeft niet. Er is een
inleiding/uittreksel beschikbaar.
Op 3 maart werd Yfke Jasmijn geboren, dochter van Lara en Bart
Westland en zusje van Thijs. Op het geboortkaartje wordt Yfke begroet door spuitende walvissen, in roze, blauw en paars. Er is ook
een versje, dat je meeneuriet als je het leest: God die alles maakte,
/ de zon, de luchten blauw, / de hemel, zee en aarde, / zorgt ook
voor jou. Wij neuriën voor dit gezin; ze wonen aan de Julianaweg
437, 3523 XG.
AJZ

Groot Huisbezoek

Van 13 t/m 21 maart worden de Groot Huisbezoek avonden gehouden. Deze vinden plaats op verschillende plaatsen in de stad,
bij gemeenteleden thuis. Het thema dit jaar is Bidden: Ademhaling
van de ziel. U/ jij bent hier van harte voor uitgenodigd. De data en
plaatsen van bijeenkomst per wijk staan in de nieuwsbrief van vorige week. Deze is nog als PDF beschikbaar op www.jacobikerk.nl
(zie de link rechtsonderaan de homepage). Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dat dan aan mij doorgeven? Uw
wijkouderling ontvangt uw opgave graag enkele dagen voor de
datum. Voor vragen kunt u / kun je contact opnemen via 0630954748 of belamain@hotmail.com; ). We hopen u allen te ontmoeten op deze avonden!
Barbara Lamain

Jacobi in Ak-cie op Koningsdag

Ook dit jaar staat de Jacobikerk op Koningsdag (donderdag 27
april) weer met een kraam op de vrijmarkt. We gaan poffertjes,
hotdogs, frisdrank, koffie, thee en (vers gebakken) cake/gebak
verkopen. De opbrengst gaat naar het GZB-noodhulpproject voor
de Hoorn van Afrika. Daarnaast is deze actie een goede manier om
als kerk zichtbaar te zijn in wijk en stad. We hopen het succes van
vorig jaar tenminste te evenaren! Dat gaat alleen lukken met uw
en jouw hulp. Wij zijn op zoek naar enthousiaste gemeenteleden
die een cake willen bakken en/of die tijdens de Koningsnacht of
op Koningsdag een paar uur of een avond-/dagdeel achter de
kraam willen staan. Iedereen is welkom: wij hopen op veel aanmeldingen. Opgeven kan via Gijsbert.cirkel@outlook.com. Meer
weten? Schiet ons even aan, of mail naar bovenstaand e-mailadres.
Hartelijke groet,
Martijn van den Berg, Agnieta van der Plaat,
Gijsbert Cirkel , Jan Meijers en Diederick van Dalen

Jongens van House of Hope bedanken kids van Jacobi

Tijdens de collecte bij het Kinderkerstfeest, eind december 2016,
is er een mooi bedrag opgehaald voor stichting House of Hope in
Haïti. In dit huis wonen tien jongens, van wie de ouders door verschillende omstandigheden niet meer voor hen konden zorgen.
Met het bedrag dat jullie hebben opgehaald konden alle jongens
weer een keer naar de tandarts! En nu maar hopen dat ze geen
gaatjes hebben… DANK JULLIE WEL!  Meer informatie via
www.zaalverhuur7.nl/haiti.
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Spreker of tip voor het Jacobidebat?

Het Jacobidebat is onderdeel van de missionaire activiteiten van
de Jacobikerk. Ongeveer 3 x per jaar wordt een debat gehouden
over een actueel thema. Een leuke kans om een divers publiek
kennis te laten maken met (de mensen van) de Jacobikerk. Met
veel enthousiasme zijn we bezig met de debatten voor 2017. Omdat de sprekers geen vergoeding ontvangen, waardoor we geen
toegang hoeven te vragen, maken we vaak gebruik van contacten
van enthousiaste gemeenteleden om bekende sprekers te benaderen. Heb je bijvoorbeeld een boeiende schrijver, wetenschapper of
politicus in je netwerk of heb je een goed idee voor een debat? We
horen het graag via debat@jacobikerk.nl. Bedankt!
De Jacobidebatcommissie:
Jaap den Hartogh, Janice Heijstek, Maria-Louise Kalsbeek,
Jeanette van Laar, Rick Mast, Jasper Nobel

Bakkie koffie met Mama Jacobi

Maandagmorgen 13 maart ben je van harte welkom met kids
voor een koffie met gezelligheid. Dit keer bij Marijke Floris, 3e
Oosterparklaan 28 in Leidsche Rijn. Weet je welkom!
Hartelijke groet van Dorienke, Andrea en Sofieke

Vrijwilligerswerk Cambodja

Aankomende 5 maanden (7 maart tot 28 juli) ga ik als fysiotherapeut werken in een revalidatiecentrum in Cambodja. Er is daar
weinig kennis en weinig geld voor goede zorg. Ik zal daar kinderen en volwassenen met neurologische ziekten en AIDS gaan behandelen. Verder ga ik proberen om de lokale fysiotherapeuten
basale kennis bij te brengen en zorgprotocollen op te stellen. Wilt
u meer weten over mijn werk of de omstandigheden in Cambodja,
dan kunt u mij bereiken via evertineadams@hotmail.com.
Hartelijke groet, Evertine Adams

Van Hager tot Ruth

Handwerkatelier van Hager tot Ruth biedt laagdrempelige handwerklessen en naailessen aan vluchtelingen en buurtbewoners in
Utrecht. Om het atelier draaiende te houden zijn ze dringend op
zoek naar vrijwilligers die handwerkles kunnen geven (haken,
breien, borduren); naailes kunnen geven (liefst veel ervaring);
een groep kunnen coördineren en aansturen, inclusief het verzorgen van een dagopening en het aansturen van de vrijwilligers;
achter de schermen willen helpen met het beheren van deelnemerslijsten, administratie en verkoop van producten. Ook is men
op zoek naar goed werkende naaimachines, brei- en haak-katoen/
wol/acryl (geen resten, alleen sets van meerdere bollen van hetzelfde soort) en jersey en tricot stoffen. Ben jij creatief en wil je
graag een steentje bijdragen? Neem dan contact op met het atelier
(vanHtotR@gmail.com) of met de vluchtelingencommissie via
vluchtelingen@jacobikerk.nl

Extra collecte Wijkvereniging

Op zondag 19 maart wordt er een extra collecte gehouden voor
de Wijkvereniging. De collectanten verzorgen een derde rondgang
voor de Wijkvereniging. De Wijkvereniging ondersteunt activiteiten in de Jacobikerk. En draagt bij aan de financiële gezondheid
van de Jacobikerk. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Iwan Vos, penningmeester

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom
tot de voorafgaande donderdagavond, uiterlijk 19.00 uur, bij
Arend Smilde & Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA
Utrecht, email nieuwsbrief@jacobikerk.nl, tel. 030-2723287.
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Hartelijk welkom in de Jacobikerk. De kerk is een gemeenschap die God in gezamenlijkheid wil eren en dienen, en waarbinnen
mensen de vragen van het leven en de antwoorden van het christelijk geloof daarop kunnen verkennen. Heb je vragen naar aanleiding van de dienst? Dan kun je na afloop in het Noorderkoor, links voorin de kerk, terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook altijd
contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzout@gmail.com) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@hotmail.com).
We wensen je een goede en gezegende dienst. En wees na afloop welkom voor een kop koffie of thee!

Ochtenddienst, 10.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier
koor: Cantiago o.l.v. Herman Mussche
Welkom en mededelingen
Koor Introïtus – “Be still for the presence of the Lord”
(Nederlands: Opwekking 464,
“Wees stil voor het aangezicht van God”)
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 116: 1, 2 (allen), 3 (koor), 4, 5 (a), 6 (k), 7 (a)
Gods gebod
Zingen Psalm 69: 4
Moment met de kinderen
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 26:1-13
Zingen Gezang 563 (LB2013)
koor: vers 1 en 2
1. De geur van mirre hangt
2. Heeft niet diezelfde geur
in milde overdaad
als kind hem al omhuld?
en schrijft met groots gebaar Een wolk van mirre heeft
waarvoor de liefde staat:
zijn kribbe rijk gevuld.
zij bouwt een monument,
Een wijze gaf het aan,
legt bloemen op een graf.
sprak woordeloos van rouw
Mijn afscheid geldt de mens als teken hoe Hij ooit
die mij ooit alles gaf.
zijn einde vinden zou.
allen: vers 3 en 4
3. Ik spaarde levenslang
4. Het weten van zijn dood
de balsem in mijn kruik,
blijft mij mijn leven bij.
mijn laatste zorg en wens, Maar wie komt in mijn uur
naar het aloud gebruik.
en zalft met liefde mij?
Dit leven met de dood
Hij die van het begin
is afgelegd sinds Hij
tot aan het bitt’re eind
mij al zijn liefde bood.
de koninklijke geur
Zij sterven maakt mij vrij.
van pure mirre kent.
Verkondiging
Zingen Gezang 66: 1, 2, 3
Koor “Blessed are the pure in heart” (H. Walford Davies)
Blest are the pure in heart,
Still to the lowly soul
For they shall see our God;
The secret of the Lord is theirs;
The secret of the Lord is theirs; And for His cradle and His throne
Their soul is Christ’s abode.
Chooseth the pure in heart.
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 72: 4, 6
Zegen

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds D. M. van de Linde uit Rotterdam
organist: Gerrit Christiaan de Gier
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 27: 1, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 27: 7
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 15:21-28
Zingen Gezang 173
Verkondiging
Zingen Psalm 87
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 481: 1, 4
Zegen

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor
liturg: Marleen Schoonderwoerd
Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een
Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee
19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Kindernevendienst (ochtend)

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Marcus
14:12-25 (Jezus viert Pesach). Ons maandlied is Psalm
87:4.
Zij zullen saam, de groten en de kleinen
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen.”
Leiding: groep 1-2 Anne-Marie van Muiswinkel (& ouder
van Aimée als hulpouder); 3-4 Corine Eij; 5-6 Jaap den Hartogh; 7-8 Simone Aman.
De bloemen geven we deze zondag als felicitatie aan mevr.
J. van Bladeren-Hazeleger (van Bijnkershoeklaan 130) en
aan dhr H. Rijksen (Rembrandtkade 46). Beiden vierden
onlangs hun verjaardag.
De collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie
en voor Opbouw Wijkgemeente.

Wilt u (extra) bijdragen aan de instandhouding van of het werk in en om de Jacobikerk?
Geef dan op rekening NL 29 RABO 0130697818 o.v.v. Wijkgemeente Jacobikerk

