NIEUWSBRIEF JACOBIKERK
Bij de diensten

Zondagmorgen 20 augustus is ds Vermeulen weer terug
als voorganger in ons midden om ons te dienen met het
Woord en in de gebeden. In de middagdienst lezen we Matteüs 8:28-34 en 12:24-29. Deze gedeelten gaan over Jezus
die demonen uitwerpt en hoe daarop gereageerd wordt,
door de randkerkelijke Gadarenen en door de zeer kerkelijke Farizeeën.
AJZ

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.

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.

Gemeenteavond

Op woensdag 27 september vindt de gemeenteavond
plaats. Naast het beleidsplan dat dan wordt gepresenteerd
hopen we ook met elkaar na te denken over de invulling
van de predikantsplaatsen nadat ds Zoutendijk met emeritaat is gegaan. Aan het einde van dit seizoen gaat dit gebeuren. Bij dit belangrijke onderwerp hopen we op uw betrokkenheid. Locatie is de Jacobikerk, aanvang is om 20.00 uur.
Arie Westerhout, scriba

Muziektalent gezocht voor Jacobiconcert

De 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 bij ondergetekende
via email organist@jacobikerk.nl.
Namens de Commissie Jacobi Concerten,
Gerrit Christiaan de Gier
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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.

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 missionair diaconaal centrum in de stad dat zich
o.a. inzet voor dak- en thuislozen. Je kunt je opgeven door
een mailtje te sturen naar a.n.vanderplaat@gmail.com.
Hartelijke groet,
Jacobi in Ak-cie,
Gijsbert, Diederick, Jan, Martijn, Agnieta.

Afscheid

Lieve broeders en zusters, – Half augustus verhuizen wij
naar Langbroek en verlaten daarmee ook de Jacobikerk .
Dat is niet niks, na vijftien jaar verbonden te zijn geweest
met onze gemeente. We kijken met liefde terug op alle
mooie momenten samen met jullie. De zondagse diensten,
bijbelkringavonden, gemeentedagen en in het bijzonder onze trouwdienst, belijdenis en het dopen van onze kinderen.
We bedanken jullie voor alle leuke, mooie, leerzame gesprekken en bidden jullie Gods zegen toe.
Bram & Hester van Wijk-van de Kaa,
Emma, Doris, Bor & Joosje
(ons nieuwe adres is Doornseweg 87 in Langbroek.
Prachtige omgeving, fiets eens langs voor koffie :) )

Tijdelijke woonruimte gezocht
Beste mensen, – Omdat de oplevering van onze nieuwbouwwoning veel vertraging oploopt, en wij, voordat we dit wisten, een contract hebben getekend met de kopers van ons
huis, zijn wij vanaf 6 oktober dakloos. Onze kopers hebben
ook een contract getekend en moeten hun huis uit, waardoor zij niet kunnen opschuiven. Wat het extra lastig
maakt, is dat we ons derde kindje 24 oktober verwachten.
We zoeken dus dringend een woning voor de periode van 6
oktober tot ongeveer half november voor onze kopers
(twee volwassenen) in Utrecht. Als wij iets voor hen kunnen regelen, mogen wij in onze eigen woning blijven. We
zien uit naar reacties! Alvast bedankt voor het meedenken.
Niels en Ilse Mertens, 0643975841 / 0628260915
Niels.mertens.85@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. 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: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: dr W. M. Dekker uit Waddinxveen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 118: 1, 5, 6
Gods gebod
Zingen Gezang 463: 1, 2, 3
Moment met de kinderen maandlied (zie onder)
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Jesaja 38
Zingen Psalm 102: 1, 11, 13
Verkondiging
Zingen Psalm 30: 3, 4, 5
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 460: 1, 3, 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 68: 2, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 308: 1, 4
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing 1 Samuël 24:1-18 en Handelingen 9:1-9
Zingen Psalm 143: 1, 2, 4, 8
Verkondiging
Zingen Psalm 66: 1, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 426: 3, 5
Zegen

Kindernevendienst

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

We hebben het deze zondag over het Bijbelgedeelte Jeremia
18-19 (Jeremia bij de pottenbakker). Ons maandlied is
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!
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 groep 5
t/m 8 wordt geleid door Marieke Cirkel en komt bijeen in de
Duijfhuiszaal (begane grond).

Bloemen
Mevr. Blok-Beukers (Plettenburgplantsoen 9) vierde deze
week haar verjaardag en krijgt daarom bloemen ter felicitatie. Mevr. van Rossem werd deze week opgenomen in
Dennenheuvel (Soesterdijkerstraatweg 102, Hilversum). Zij
krijgt bloemen ter bemoediging.

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 Kerk in Actie /
Zending en voor Opbouw Wijkgemeente.
De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang is in dit
derde kwartaal van 2017 bestemd voor het werk van Wilbert van Saane en Rima Nasrallah in Libanon (uitgezonden
door Interserve). Wilbert werkt als studentenpredikant,
Rima als docente theologie. Een nieuwe generatie theologen (Libanezen, Palestijnen, Iraniërs en Syriërs) wordt opgeleid tot predikanten, kinder- en jongerenwerkers. Een
nieuwe generatie die de kerk in het Midden-Oosten mag
dienen en zo tot zegen mag zijn. Midden in een situatie van
oorlog en geweld verlangen Rima en Wilbert ernaar studenten een hoopvolle toekomst te geven, waar mensen in
vrede en vrijheid kunnen leven en geloven.

 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

