NIEUWSBRIEF JACOBIKERK

Jaargang 25, nr. 47
30 juli 2017

Bij de diensten

Inloop

Startzondag

Present zoekt vrijwillige groepenbegeleiders

In de morgendienst van 6 augustus gaat Prof. C. van der
Kooi uit Driebergen voor; in de middagdienst staan we stil
bij een woord van Jezus dat ons verrast en misschien verbijstert: Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te
brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het
zwaard (Matteüs 10:34). Dat vraagt om uitleg (die Jezus zelf
al geeft in de volgende verzen) maar misschien is uitleg niet
genoeg. Hoe passen we deze uitspraak toe op onszelf en op
vandaag? Wat is er gaande in onze omgeving, waardoor we
merken dat Jezus’ woorden ergens op slaan? Zeg het maar,
kijk om je heen.
AJZ

Op 17 september vindt de jaarlijkse startzondag plaats. De
dienst zal in dit teken staan. Hierna is er een informatiemarkt en is er gelegenheid om kennis te maken met verschillende onderdelen van het gemeenteleven. Er is ook een
talentenveiling waarop u uw talenten kunt aanbieden, of
een bod kunt doen op talenten van gemeenteleden. Het
wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. We hopen
iedereen op deze zondag te ontmoeten!

Gezamenlijke Bijbelkringavond

Op 25 september vindt de gezamenlijke Bijbelkringavond
plaats in de Pelgrimszaal, aanvang 20.00 uur. Deze avond
gaat over het nieuwe thema van de preken en Bijbelkringen. De avond wordt geleid door ds Andries Zoutendijk en
is bedoeld voor alle Bijbelkringleden en andere belangstellenden.

Introductieavonden voor nieuwe leden

Ben je nieuw in de gemeente of kom je al wat langer maar
wil je de gemeente beter leren kennen? Dan nodigen we u /
je van harte uit voor de Introductieavonden. In deze serie
van twee avonden bieden we gelegenheid om de gemeente
en het gemeenteleven beter te leren kennen: wat is de
achtergrond van de wijkgemeente, wat geloven we, wat is
de visie en wat gebeurt er allemaal. De avonden zijn bedoeld om vertrouwd te raken met de gemeente en te helpen
hierin je eigen plek te vinden. Het is ook een uitgelezen
mogelijkheid om andere nieuwe gemeenteleden te leren
kennen. De eerstvolgende Introductieavonden worden gehouden op 19 en 26 september in de Duijfhuiszaal van de
Jacobikerk, aanvang 20.00 uur. Voor vragen of opgave: Barbara Lamain, belamain@hotmail.com, 06 30954748.

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.

Al vele jaren is er iedere twee weken op zaterdagmiddag de
Jacobi-inloop. De bezoekers komen voor de gezelligheid en
een praatje, en komen veelal van buiten de Jacobikerk. Om
de inloop ook in het nieuwe seizoen door te kunnen laten
gaan is er dringend behoefte aan nieuwe deelnemers, maar
vooral ook aan vrijwilligers. Als vrijwilliger ben je eenmaal
in de paar weken samen met een andere vrijwilliger verantwoordelijk voor het ontvangen van de deelnemers, en hen
een fijne middag te bezorgen. Bent u/jij zelf geïnteresseerd
deel te nemen, of kent u iemand uit uw omgeving, laat het
de inloop weten via Ruben Wiering rwiering@gmail.com.

Present Utrecht is een organisatie die bestaande groepen
helpt om zich in te zetten voor iemand die dat nodig heeft
door een dag(deel) een praktische klus of een sociale activiteit uit te voeren. Veel groepen melden zich. Die wil Present graag goed begeleiden. Wegens vertrek van enkele
groepenbegeleiders zoeken we vervanging. Een of twee
keer per maand help je bij een locatiebezoek en de start en
afsluiting van een project. Op een tijd die jou past. Iets voor
jou of iemand die je kent? Welkom! We zijn vooral op zoek
naar mensen met enige levenservaring. De Presentprojecten zijn soms complex en vragen wat wijsheid. Meer informatie: www.stichtingpresent.nl/utrecht/over-ons/vacatu
res/vacature-groepenbegeleider of tel. 06-19882088.

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
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. 030-2723287, 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 A. J. Zoutendijk
organist: Sietze Kaldeway

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds G. van Meijeren uit Utrecht
organist: Arjan Veen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 46: 1, 2, 3
Gods gebod
Zingen Psalm 111: 4, 5, 6
Moment met de kinderen maandlied Psalm 96: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Jesaja 37:8-38
Zingen Gezang 30: 1, 4
Verkondiging over Jesaja 37:16, 20
Zingen Psalm 102: 8, 9, 10
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 21: 2, 3, 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 62: 1, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 44: 1, 2, 3
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing & Zingen
2 Koningen 6:8-23, Romeinen 12:17-21
en Matteüs 5:38-42, afgewisseld met
Gezang 285: 1, 3, 4
Verkondiging over 2 Koningen 6:16
Zingen Gezang 90: 1, 2, 9
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 150: 1, 2
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over Bijbelgedeelte Jeremia
7:1-15 (de straf voor Juda’s zonde). 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 groepen samen, omdat een
deel van onze kinderen op vakantie is. De groep 1 t/m 4 van
de basisschool komt samen in de Christoforuszaal (boven).
Deze groep wordt geleid door Rianne Twijnstra. De groepen
5 t/m 8 worden geleid door Dieke de Gier en komt bijeen in
de Duijfhuiszaal (begane grond).

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 Diaconaal
Buurtwerk en voor Opbouw Wijkgemeente.

De Bloemen geven we deze week ter bemoediging aan onze
koster Govert-Jan de With (Koekoekstraat 94). Hij werd na
een epileptische aanval deze week in het ziekenhuis opgenomen. Ook geven we bloemen aan dominee Zoutendijk
(Oudwijk 47). Hij vierde maandag 24 juli zijn verjaardag.

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst?
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

