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Bij de diensten

Talent gezocht voor Jacobiconcert november

Aanstaande zondag 23 juli zullen twee emeritus-predikanten in ons midden het Woord bedienen: ’s morgens dr W. Dekker uit Oosterwolde en ’s middags ds Z.
de Graaf uit Katwijk.
AJZ

Commissie Jacobi Concerten organiseert op zaterdag
18 november 2017 om 20.00 uur voor de tweede
maal een concert met muzikaal talent uit de Jacobikerk. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. U/jij
bent van harte uitgenodigd om (weer) mee te doen.
Muziek is leuk en verstevigt het gemeentegevoel. Aanmelden kan al via organist@jacobikerk.nl
Namens de Commissie Jacobi Concerten,
Gerrit Christiaan de Gier

Gemeenteavond
Op woensdagavond 27 september vindt er een gemeenteavond plaats in de Jacobikerk. We beginnen
om 20.00 uur. Op deze avond hoopt de kerkenraad
o.a. het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar
te presenteren en bespreken. Het beleidsplan is te
vinden op de website.

Kindernevendienst zoekt nieuwe
medewerkers

De kindernevendienst is per september op zoek naar
vier nieuwe teamleden, één voor groep 3/4 en drie
voor groep 7/8 van de basisschool. Lijkt het jou wat
om ons team te versterken en één keer in de vier à vijf
weken de kindernevendienst te doen en kinderen een
Bijbelverhaal te vertellen, met hen te zingen, te knutselen of een spel te doen? Mail ons:
Marijke, marijke hoekert@hotmail.com
Inge, ingevanhierden@gmail.com

Zomerconcerten Jacobikerk 2017
In het kader van de Utrechtse Orgelzomer organiseert
de Commissie Jacobiconcerten in augustus een serie
van vier concerten in de Jacobikerk. Alle concerten
zijn op zaterdagavond. Hayo Boerema, organist van de
Rotterdamse Laurenskerk, opent de serie op 5 augustus met een programma rondom liederen van Maarten Luther. Op 12 augustus is de beurt aan Geerten
Liefting, organist van de Bonaventurakerk in Woerden. Geerten gaat op alle drie de orgels van de Jacobikerk improviseren. Onze eigen Jacobi-organist Gerrit
Christiaan de Gier verzorgt de laatste twee concerten.
Op 19 augustus geeft hij zijn inmiddels traditionele
Bach-concert. Het slotconcert op 26 augustus staat in
het teken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk,
van wie dit jaar het 125e respectievelijk 100e geboortejaar herdacht wordt. Aan dit concert wordt meegewerkt door Vrouwenkoor La Confiance o.l.v. Eric Koevoets. Alle concerten beginnen om 20.00 uur. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte (richtbedrag
€5 per bezoeker). Meer informatie: jacobiconcerten.nl

AGENDA

Tekstbordenonderzoek

Leest u de teksten aan de wanden van de Jacobikerk
wel eens? Eind oktober hopen we de hervorming van
de Jacobikerk op een bijzondere wijze te vieren. Er
verschijnt dan een boek over “de Utrechtse Luther”,
Hubert Duifhuis. Zijn naam staat als eerste op het predikantenbord met als aanduiding daarbij pasto(o)r,
zijn grafsteen ligt onder het orgel. Het boek behandelt
ook het ontstaan van de tekstborden met Bijbelteksten en de relatie van deze borden met de reformatie in
de Jacobikerk. Een universitair onderzoek naar één
van deze borden is, doordat er preken van Duifhuis
werden gevonden, gevolgd door nog een onderzoek,
dat niet universitair te financieren is. Voor de kosten
loopt nu een crowdfunding-actie. Wilt u overwegen
hieraan bij te dragen? Kijk op https://goo.gl/C5PcHd.
In de volgende Jacobsladder vertellen wij u meer.
Korneel Aschman en Hans Baars namens
het Jacobi Kerken Kijken team

Talentenveiling

Kun je goed cakebakken, vind je het leuk om te fierljeppen, houd je van belastingformulieren invullen,
tuinieren of heb je een ander talent? Zet het in voor
het goede doel! Tijdens de startzondag op 17 september worden er weer talenten geveild. Doe je mee? De
opbrengst gaat naar Stichting Omduw, een missionairdiaconaal centrum in de stad dat zich o.a. inzet voor
dak- en thuislozen. Je kunt je opgeven per e-mail,
a.n.vanderplaat@gmail.com.

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, tel. 0302723287, email nieuwsbrief@jacobikerk.nl.
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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 W. P. Vermeulen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 92: 1
Gebed om vergeving
Zingen Psalm 92: 2, 3
Gods gebod
Zingen Gezang 75: 4, 5, 6
Moment met de kinderen – Maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing 2 Koningen 3
Zingen Gezang 326: 1, 3, 4
Verkondiging
Zingen Psalm 33: 5, 7
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 305
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 68: 2, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 16: 3, 4 oude berijming
Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God,
mijn erfenis en ’t deel mijns bekers wezen.
Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot
dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen.
De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren;
o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren!

Kindernevendienst

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 11:2-15
Zingen Gezang 50: 1, 5, 9
Verkondiging over Matteüs 11:12
(andere vertaling: “Sinds de dagen van Johannes de
Doper breekt het Koninkrijk van de hemel met kracht
door en de geweldigen grijpen ernaar.”)
Zingen Gezang 305
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 4
Zegen

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Exodus
12:29-42 (Israël bevrijd uit Egypte). Ons maandlied is Psalm
96:1
Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing Zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.
In de zomerperiode voegen we enkele groepen samen, omdat een deel van onze kinderen op vakantie is. De groepen 1
t/m 4 van de basisschool komen samen in de Christoforuszaal (boven) en wordt geleid door Anne-Marie van Muiswinkel. De groep 5 en 6 worden geleid door Jaap de Hartogh
en komt bijeen in de Duijfhuiszaal (begane grond). De kinderen van groep 7 en 8 blijven in de kerk.
De Bloemen geven we deze zondag ter bemoediging aan
dhr en mevr. Prins (Jan Meyenstraat 30). Mevrouw G. van
Bennekom-Heemskerk (Oranje Nassaulaan 230) krijgt ook
bloemen; zij viert vandaag haar 101e verjaardag.

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst?

Ik zal de HEER, die mij getrouwe raad
gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen,
daar ’t godd’lijk licht mij toestraalt vroeg en laat,
mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen.
Ik stel die HEER gedurig mij voor ogen,
zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen.

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Gewoonlijk is er iedere zondag afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. In de maanden juli en augustus
is er wekelijks 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 Opbouw Wijkgemeente.

Leg hem terug op de infobalie. Des te groter is de 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

