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Van de predikanten

Paasontbijt

In verband met de doopdienst op 2 april zijn er twee doopvoorbereidingsbijeenkomsten (scrabble-woord) op woensdag 22 en
dinsdag 28 maart, om 20.00 uur in de Duifhuiszaal. Ouders die
hun kinderen willen laten dopen kunnen zich bij mij aanmelden:
ajzout@gmail.com.
Er is weer leerhuis op donderdag 23 maart, om 20.00 uur in de
Pelgrimszaal. We lezen passages uit Matteüs die betrekking hebben op het lijden van Jezus: hoe neemt deze evangelist de lezer
mee, op weg naar het kruis?

Matthaeus en Johannes in de Jacobi – hulp gevraagd

De morgendienst op 26 maart wordt geleid door collega Wim
Vermeulen. De Schriftlezing is Matteüs 20:17-28. ’s Middags behandel ik vragen en antwoorden uit de Catechismus – over
Pontius Pilatus, het kruis en de dood van Gods zoon.

Suze Poppe werd geboren op 7 maart j.l. Haar volledige namen
zijn Suze Neeltje Lize en haar ouders zijn Cornelis en Andrea
Poppe-Stuij. Zusjes heeft ze ook: Lieke en Mirte. Het complete gezin woont aan de Adriaan Mulderstraat 71, 3555 BM. Er staat een
vers op het kaartje dat ze later zal leren en zingen: Weet dat je een
wonder bent, een wonder uit Gods hand. Of een ander vers, dat
hier veel op lijkt. Van zingen groei je.
Op 14 maart overleed Willem Abrahamse op de leeftijd van 94
jaar. “Bakker Abrahamse van de Oudegracht” – dat was decennia
lang een begrip. Tot aan het eind van zijn leven kon hij blijven
wonen in het winkelpand, vanuit de Jacobi gezien net over de
brug. Abrahamse bleef helder van geest en puttend uit zijn geheugen kon hij smakelijk vertellen over zijn bakkerservaringen maar
ook over de armoede in de Zeeuwse gewesten, waar hij opgroeide.
Met zijn levenservaring en zijn gevoel voor rechtvaardigheid
diende hij de Jacobigemeente jarenlang als diaken. Wij gedenken
hem met dankbaarheid. Dhr. Abrahamse wordt begraven op Tolsteeg, aan de zijde van zijn vrouw, op woensdag 22 maart. De
samenkomst in de aula begint om 11 uur.
AJZ

Benoeming van ambtsdragers

Vorige week zondag 12 maart werd afgekondigd dat Annemarije
de Bruin-Wassinkmaat (Anna Maria van Schurmanstraat 2) is benoemd in het ambt van ouderling. Roland Jansen (Willem de Zwijgerplantsoen 16) is benoemd in het ambt van ouderling met als
bijzondere opdracht jeugd en gezin.
Zoals in januari jl. gecommuniceerd en afgelopen zondag afgekondigd, is de procedure rond de benoeming van ambtsdragers gewijzigd ten opzichte van voorheen. De kerkenraad wil het proces
transparanter maken voor de gemeente. Eerst was het zo dat potentiële kerkenraadsleden werden gepolst en pas werden afgekondigd wanneer zij hun benoeming hadden aangenomen. Vanaf
nu worden beoogde kerkenraadsleden door de kerkenraad benoemd, daarvan op de hoogte gesteld en vervolgens afgekondigd.
De benoeming betekent dat hun wordt gevraagd het ambt in overweging te nemen. Nadat de benoemde personen zijn afgekondigd
hebben zij in principe één week bedenktijd om de benoeming te
aanvaarden of ervoor te bedanken. Na deze bedenktijd wordt via
de afkondigingen aan de gemeente en vervolgens in de nieuwsbrief bekend gemaakt of de persoon in kwestie zijn/haar benoeming heeft aangenomen. Zo krijgt u als gemeentelid de gelegenheid mee te leven met de benoemde gemeenteleden en voor hen
te bidden. Mocht u nog vragen hebben over de procedure, dan
kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@jacobikerk.nl).

Bid mee voor de Alpha-cursus

De Alpha-cursus is vorige week met elf deelnemers van start
gegaan. Wilt u meebidden dat deelnemers en teamleden open met
elkaar in gesprek kunnen gaan over God en de Bijbel, dat er een
goede en gezellige sfeer zal zijn en dat Gods Geest ieder van ons
zal aanraken? Hartelijk dank namens het Alpha-team.
Met vriendelijke groet, Johan Blok
…

AGENDA

Beste gemeenteleden, – op zondag 16 april a.s. is het eerste Paasdag. Wij nodigen u uit om deze dag te beginnen met een ontbijt
voorafgaand aan de dienst. Het ontbijt heeft als doel het gezamenlijk beginnen van de paasmorgen en het leveren van een financiële
bijdrage aan onze gemeente. Om 8.15 uur gaan we in de gemeentezaal aan tafel. Aansluitend kunt u de kerkdienst. De kosten voor
het ontbijt bedragen € 7,50 per persoon, of € 17,50 voor een
gezin. U kunt voorafgaand aan het paasontbijt contant betalen.
Opgave t/m 9 april per e-mail: driessenevert@gmail.com, of met
aanmeldbriefjes die de komende periode geregeld tijdens de ochtenddienst in de banken zullen liggen.
De fondsenwervingscommissie
Op donderdag 6 april wordt in de Jacobikerk de Johannes Passion
van Bach in de Jacobikerk uitgevoerd door het USKO, en op Goede
Vrijdag 14 april de Matthaeus Passion door de Nieuwe Philharmonie Utrecht. Kom je helpen met koffie en thee schenken?
Op 6 april geldt: graag aanwezig om 19.00 uur, en na afloop helpen met opruimen; uiterlijk 23.30 uur zijn we klaar. Op 14 april
graag aanwezig om 12.30 uur, en na afloop helpen met opruimen
i.v.m. de voorbereiding voor de avonddienst; uiterlijk 18.30 uur
zijn we klaar. Opgeven (liefst voor 1 april ) via tel. 06-83710132 of
email beheerder@jacobikerk.nl.
Eric van den Berg

Jacobi in Ak-cie op Koningsdag

Op Koningsdag (donderdag 27 april) staat de Jacobi weer met een
kraam op de vrijmarkt. We verkopen poffertjes, hotdogs, frisdrank, koffie, thee en (vers gebakken) cake/gebak, en de opbrengst gaat naar het GZB-noodhulpproject voor de Hoorn van
Afrika. Wij zijn op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die een
cake willen bakken en/of tijdens de Koningsnacht of -dag 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. Hartelijke groet,
Martijn van den Berg, Agnieta van der Plaat,
Gijsbert Cirkel , Jan Meijers en Diederick van Dalen

Wisseling van de wacht

Peter van den Brink zal zijn werkzaamheden als (deeltijd) beheerder van onze kerk per 1 april beëindigen. We willen hem heel
hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen twee jaar en wensen
hem veel zegen toe. Connie Broos zal zijn werkzaamheden overnemen (samen met Eric van den Berg). Connie zal dit combineren
met haar werk als koster/beheerder in de Tuindorpkerk. Er is gelegenheid om kennis met haar te maken na de ochtenddienst op
zondag 23 april. We heten haar van harte welkom en wensen
haar veel plezier en succes toe in haar nieuwe functie.
Alie Schuitemaker

Collectebonnen blijven welkom

Uw bijdrage aan de collecte – ook via de (zendings-) bussen bij de
uitgang – kunt u nog behalve in de vorm van (klein-)geld of e-collecte ook nog altijd met collectebonnen doen. Bijkomend voordeel
is dat uw gift hierdoor fiscaal aftrekbaar wordt. De bonnen zijn
verkrijgbaar via www.pgu.nu [Geldzaken > Collectebonnen bestellen]. Kies hier de waarde van de bonnen € 0,50/1,00/1,50/2,50
/5,00. Betalen kan eenvoudig via iDeal. Ze liggen dan binnen enkele dagen in de brievenbus. Meer informatie over de E-collectie is
te vinden op Jacobikerk.nl > Gemeente > E-collecte
Iwan Vos, penningmeester Jacobikerk

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: Arno van Wijk

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: dr H. de Leede uit Amersfoort
organist: Kees Geluk

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 42: 1, 6, 7
Gods gebod
Zingen Gezang 172: 3, 4
Moment met de kinderen
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 26:30-46
Zingen Gezang 180: 1, 3, 5, 7
Verkondiging
Zingen Psalm 27: 4, 7
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 110
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 25: 7, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 327
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Oude Testament Jesaja 50:4-10
Zingen Psalm 69:2
Schriftlezing Nieuwe Testament Johannes 12: 20-36
Verkondiging
Zingen Psalm 116: 5, 6
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 223: 1, 2, 3, 6, 7
Zegen

Kindernevendienst

Avondgebed 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: ds W. P. Vermeulen

Vandaag gaan we door met het Paasproject. Het thema is:
“Het moment dat alles verandert”. Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat er een nieuwe
tijd is aangebroken. We de verhalen uit Marcus, en met elk
verhaal komt deze nieuwe tijd dichterbij. Elke stap die Jezus
zet, brengt ons dichter bij “het moment dat alles verandert”.
Het bijbehorend symbool is een zakhorloge. Dit komt elke
week terug. Deze zondag hebben we het over het Bijbelgedeelte Marcus 14:1-11 (Jezus gezalfd met nardusolie). 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 Conny Scheper (& ouder van Lieke als
hulpouder), 3-4 Hilda van der Stok, 5-6 Theo en Lijanne van
Stuijvenberg. Kinderen van groep 7 en 8 blijven in de kerk.
De bloemen geven we deze zondag ter bemoediging aan
mevr. Breddels, zij is tijdelijk opgenomen in het Bartholomeüsgasthuis (Lange Smeestraat 40). Mevr. Jacobs (de Louterlaan 25) vierde enige tijd geleden haar verjaardag en
krijgt daarom als felicitatie ook bloemen aangeboden.

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.

De Collecten zijn vandaag bestemd voor de Wijkdiaconie
en voor het Gevangenispastoraal

Hebt u na de ochtenddienst de nieuwsbrief niet meer
nodig? Laat hem dan a.u.b. op uw zitplaats liggen of leg
hem terug op de infobalie. Des te meer kans dat er genoeg
overblijven voor de middagdienst.
De nieuwsbrief is als PDF tot enkele weken na verschijning te vinden op www.jacobikerk.nl,
rechts onderaan de homepage.

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

