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Van de wijkpredikant

Wat geef jij prioriteit deze zomer?

Donderdagmorgen 6 april is er de maandelijkse ochtend met en
voor oudere gemeenteleden. Ik kan u verzekeren: de zaal is gevuld maar nog lang niet vol. Vanaf 9.45 uur is er koffie, we stoppen
om half twaalf en de plek is de Pelgrimszaal.
Op 26 maart overleed Aartje de Jong–Mol, Zwanenvechtlaan 88,
op de leeftijd van 88 jaar. Samen met haar man had zij jarenlang
haar vaste plek in de noordelijke dwarsbeuk van de kerk. In eenvoud en trouw was zij daar en zo verliep ook haar leven. Zij behoorde tot de generatie die de oorlog meemaakte en daarna het
wachten, drie jaar, op haar levensgezel de dienen moest in Indië.
Aan die generatie kunnen we gerust met respect terugdenken. Het
geloof, daar kon ze niet zonder. Bovenaan de kaart staan de woorden uit Gezang 293: wat de toekomst brengen moge. Mevrouw De
Jong is op Daelwijck begraven, bij haar man, op vrijdag 31 maart.
We denken aan Riena van Loenen, haar dochter, en aan de andere
kinderen en (achter)kleinkinderen in de voorbede.
AJZ

Zendingsbussen bij de uitgang: Ondersteuning van
kerkleiders in het Midden-Oosten

Op de Palmzondag, 9 april, zal dr H. de Leede uit Amersfoort de
morgendienst leiden. In de middagdienst wordt het onderwerp
van de preek mede bepaald door een vraag en antwoord uit de
Catechismus. In dit geval is dat een wonderlijke vraag: als Christus
voor ons gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven?

Benoeming ambtsdragers

De kerkenraad deelt u mee dat zij Johan Blok (Heuveloord 27)
heeft verkozen in het ambt van ouderling voor sectie 1. Marjolein
van Stuijvenberg (Mereveldlaan 6, de Meern) is verkozen in het
ambt van ouderling voor sectie 4. Wilt u hen gedenken in uw gebed en hen (biddend) bijstaan bij de beslissing die zij moeten
nemen?

Jacobi Jongerenavond 28 april

Deze eerste avond voor jongeren van 17-22 jaar zal in het teken
staan van Genesis 22: de roep van God aan Abraham om zijn zoon
te offeren. Samen met ds Zoutendijk leren en doorpraten over dit
Bijbelgedeelte. Uiteraard is er ook tijd om gezellig met elkaar bij te
praten en ideeën uit te wisselen over het vervolg van deze avond.
Tijd: 19.30-21.30 uur, plaats: Zolder Jacobikerk. Zin om te komen?
Neem contact op met Arianne van Trigt, tel. 030-6376105, email
ariannevantrigt@kpnmail.nl

Gemeentedag 2017

Op zaterdag 24 juni vindt de Gemeentedag plaats. Iedereen is
welkom vanaf 13.00 uur bij De Wittenberg in Zeist. Het thema is
‘Leven met Lev’. Lev is het Hebreeuwse woord voor hart. Meer
info over het programma volgt in latere nieuwsbrieven en op de
website. Maar graag nodigen wij iedereen nu alvast uit. Noteer
deze datum dus alvast in je agenda. Direct aanmelden kan natuurlijk ook: mail naar gemeentedag@jacobikerk.nl. Wij kijken uit
naar een fijne dag met elkaar!

Inzameling voor Voedselbank

Op zondagochtend 9 april houden we weer een inzameling voor
de voedselbank in de Jacobikerk. U kunt voorafgaand aan de ochtenddienst blikken en potten met groenten inleveren bij de informatiebalie. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
De Jacobi-in-Actie commissie

Gebedspunten voor deze week

Dank: dat God een almachtig God is. Laat ons weten welke grote
dingen we van U kunnen vragen.
Bid voor:  Alphacursus: gezegende maaltijd met elkaar; openheid, diepgang in gesprekken.  Geheime gelovigen: bemoediging
en ontmoeting en getuige zijn; maak hen arglistig als slangen en
onschuldig als duiven; geef mogelijkheden en kracht om vol te
houden.

AGENDA

De vakantie komt eraan, een zee van tijd. Keus genoeg: vakantiebaantje, survivalweekend, een paar weken luieren, en één of twee
weken Dabar…? Een kinderclub helpen organiseren of een volleybalcompetitie. Een speurtocht uitzetten of zomaar een praatje maken, een tijd optrekken met tieners, of een Bijbelstudie-voor-beginners geven. Het zijn allemaal onderdelen van Dabar: recreatieen evangelisatiewerk op een camping in Nederland. Samen met
een team van leeftijdsgenoten (17+) ben je daar met het evangelie
van Jezus Christus present. Toegegeven, twee weken relaxen is
anders, maar je ontdekt wel veel over jezelf en het uitdragen van
je geloof. Vraag jij je af of dit iets voor je is? Bel of mail met de
medewerkers van de landelijke organisatie IZB, dan krijg je alle
gewenste informatie. Of kijk op www.dabarwerk.nl en geef je
gelijk op! Je bent dan ook hartelijk welkom bij het Dabar Ontmoetingsweekend, in de Christelijke Hogeschool Ede, 28-30 april
2017. Tijdens dit toerustingsweekend hoor je meer over Dabar,
kun je alvast sfeer proeven en jongeren ontmoeten die veel ervaring hebben in het werk.

In het tweede kwartaal van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een GZB-project in het Midden-Oosten.
In een van de landen in het Midden-Oosten waar zending verboden is, steunt de GZB vijf predikanten. De situatie waarin zij hun
werk doen is erg moeilijk: kerkgebouwen worden gesloten, het
publiceren van Bijbels is aan banden gelegd en christenen worden
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Vooral moslims die zich bekeren tot het christendom lopen een groot risico. Het is hen ten
strengste verboden om een kerkdienst bij te wonen. Er ligt veel
druk op de predikanten. Zij worden geacht hun (soms getraumatiseerde) gemeenteleden te helpen, te leiden en hoop te geven. Zelf
worden zij bedreigd en vervolgd. Een situatie die wij ons waarschijnlijk nauwelijks kunnen indenken. Door hen financieel te
ondersteunen en voor hen te bidden, hopen we zo onze betrokkenheid op onze broeders en zusters daar vorm te geven.
De ZWO-commissie

Smulbonnen en het Smulhuis
Het Smulhuis, Jansveld 51, is een eetgelegenheid voor dak- en
thuislozen. Als vrijwilliger bij het Smulhuis verzorg je samen met
meer dan 125 andere vrijwilligers de maaltijden voor onze gasten
en eet je zelf een hapje mee. Heb jij een passie voor koken en wil je
iets betekenen voor mensen in een kwetsbare situatie? Word dan
vrijwilliger bij het Smulhuis! Iedere dag is er een maaltijd tussen
18.00 en 19.30 uur met een divers gezelschap. Door de inzet van
veel vrijwilligers betalen dak- en thuislozen slechts € 2,50 voor
een maaltijd. Aanmelden: email smulhuis@tussenvoorziening.nl,
tel. 030-2300921, of gewoon op Jansveld 51. Zie verder www.
tussenvoorziening.nl/smulhuis. Wil je iemand helpen met een
maaltijd of weet je niet wat te geven aan iemand die je aanspreekt
op straat? Dan kun je een Smulbon geven. Smulbonnen zijn persoonsgebonden dus je moet wel even de naam van de ontvanger
invullen. Smulbonnen kun je kopen na de ochtenddienst bij de diaken.

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

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds A. B. van Campen uit Poederoijen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

DOOPDIENST
Voor deze dienst is een liturgieboekje gemaakt.

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 65: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 176: 1, 2, 3, 4, 5
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Lucas 23:33-43
Zingen Psalm 103: 1, 3, 4
Verkondiging
Zingen Gezang 182: 1, 2, 4, 6
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 440: 1, 2, 3, 4
Zegen

Kindernevendienst

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 15:1-15 (Jezus wordt ondervraagd door
Pilatus). Ons maandlied is Lied 539: 1 en 5 (Liedboek 2013):
Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.
Leiding: groep 1-2 Anne-Marie van Muiswinkel (& ouder
van Elin als hulpouder), 3-4 Corine Eij. De kinderen van
groep 5 t/m 8 blijven in de kerk. I.v.m. het samen zingen van
het dooplied vragen we de kinderen van groep 5 t/m 8 wel
naar voren te komen voor het dopen.

De bloemen geven we deze zondag ter bemoediging aan
mevr. Kroneman (Tuinbouwstraat 25) en aan dhr. Post
(Prof. Reinwardtlaan 3).

Avonddienst 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: Mariëlle Jochemsen
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 Diaconaal Buurtwerk en voor Opbouw Wijkgemeente. De Protestantse Diaconie Utrecht steunt het kerk- en buurtwerk in inloophuizen (zoals De Wijkplaats in Lombok en Het Knooppunt
in Lunetten) en het buurtpastoraat in Overvecht. Onder leiding van de diaconale werkers geven vele vrijwilligers
aandacht en tijd aan kwetsbare mensen in de wijk, praktisch en vanuit hun geloof. Ook de kosten van de jaarlijkse
Paasjubel op het Domplein (musici, programma’s, geluidsversterking etc.) worden uit deze collecte betaald.

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de

ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie;
des te meer kans dat er genoeg overblijven
voor de middagdienst.

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

