NIEUWSBRIEF JACOBIKERK
Bij de diensten

Zondagmorgen 13 augustus lezen wij verder in de geschiedenissen van Hizkia, koning van Juda. We vinden die in de
profetie van Jesaja, hoofdstuk 38. De koning is met zijn volk
bevrijd van de Assyriërs en dan wordt hij ziek. Hoeveel een
ziekte teweeg kan brengen blijkt in dit hoofdstuk: het bevat
een van de ontroerendste gedichten (gebeden) uit het Oude
Testament. Voorganger in de middagdienst is dr W. M. Dekker uit Waddinxveen.
Met het noemen van zijn naam verbind ik hier een aankondiging. Samen met dr Willem Maarten Dekker heb ik een
boek geschreven met als titel De Geest onderscheiden – Een
bijbels-theologische, theologiehistorische en dogmatische
studie over de heilige Geest als persoon. Dit is een hele mond
vol, maar dat is de gewoonte bij publicaties die academisch
van inhoud zijn. Op vrijdagmiddag 27 oktober vindt de
presentatie van dit boek plaats in de Jacobikerk. Als het u
interesseert kunt u de datum alvast reserveren. Ik kom er
nog op terug.
Nog een blik op de toekomst. Vanaf dinsdag 26 september
is er weer de wekelijkse belijdeniscatechisatie. Wie hierover nadenkt of meer info wil kan zich bij mij melden:
ajzout@gmail.com. Drie aanmeldingen zijn er al.
AJZ

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.
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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 Marijke (marijkehoekert@ hotmail.com) of Inge
(ingevanhierden@gmail.com).

Toerustingscursus voor alle Bijbelkringleiders

Als Bijbelkringleider lever je een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de Bijbelkring – zowel aan de Bijbelstudie als aan de gemeenschapsvorming op de kring en de geloofsontwikkeling van de kringleden. Daarom willen we investeren in de kringleiders. In september organiseren we
dan ook een toerustingscursus van drie avonden waarvoor
we je van harte uitnodigen. De avonden worden gegeven
door ds Wim Vermeulen en ds Andries Zoutendijk op 5
september, 12 september en 21 september. Jacobikerk,
Pelgrimszaal, aanvang 20.00 uur. Het is de bedoeling dat
alle kringleiders hieraan deelnemen. Voor vragen of meer
info: Barbara Lamain, email belamain@hotmail.com of tel.
06-30954748.

Orgelconcert Geerten Liefting

A.s. zaterdag 12 augustus geeft Geerten Liefting (*1983)
een orgelconcert in de Jacobikerk. Geerten staat bekend
om zijn improvisatietalent. Hij won prijzen op diverse concoursen in binnen- en buitenland. Vorig jaar was hij de winnaar van het prestigieuze improvisatieconcours in Haarlem.
Ook tijdens zijn concert in de Jacobikerk zal hij improviseren, op alle drie de orgels van de kerk. De bezoekers
mogen daarvoor zelf thema's aandragen. Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is vrij (collecte na afloop).

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.

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.
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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: Prof. C. van der Kooi uit Driebergen
organist: Sietze Kaldeway

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Bram van Oort

Welkom en mededelingen
Intochtspsalm Psalm 33: 1, 3
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 86: 1
Woord van genade
Zingen Psalm 86: 4
Gods gebod
Zingen Psalm 86: 5
Moment met de kinderen maandlied (zie onder)
Zingen Psalm 136: 1, 4
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Psalm 11 en Handelingen 4:23-31
Zingen Gezang 459: 1, 2 (na eerste schriftlezing) en 3, 4
Verkondiging
Zingen Gezang 431: 1, 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 48: 3, 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 18: 1, 9
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 145: 2 oude berijming

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Jeremia
13:1-11 (Het teken van de linnen gordel). Ons maandlied is
Lied 8b: 1 en 5 (nieuwe liedboek).
Gezang (Psalm) 8b uit Liedboek 2013, vers 1 en 5
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer hoe heerlijk is Uw naam!
Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
Heer hoe heerlijk is Uw naam!
Er is deze zondag nevendienst voor de kinderen van groep 1
t/m 4 van de basisschool. Zij komen samen in de Christoforuszaal (boven), Marijke Floris heeft de leiding. De kinderen van groep 5 tot en met 8 blijven in de kerk.
De Bloemen geven we ter bemoediging aan mevr. van de
Meer-Stavast (Cicerolaan 19). Ook geven we bloemen ter
felicitatie aan mevr. Hakkenberg-Brandse (Sperwerlaan 5A,
Bilthoven). Zij vierde deze week haar verjaardag.

Ik zal, o Heer, die ik mijn Koning noem,
de luister van uw majesteit en roem
verbreiden, en uw wonderlijke daân
met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal uw geducht vermogen,
de grote kracht van uwe arm verhogen;
ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
en overal uw grootheid openbaren.
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 10:24-39
Zingen Gezang 76: 1
Verkondiging over Matteüs 10:34
Zingen Gezang 484
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 442
Zegen

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.

 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

