NIEUWSBRIEF JACOBIKERK
Gemeenteavond

Bij de diensten

Zondag 10 september vieren wij het Heilig Avondmaal. In een
oud formulier wordt gezegd dat wij dit sacrament “tot onze
troost” mogen vieren en dat wij met het oog daarop onszelf zullen
beproeven. In de Schriftlezing, zowel ’s morgens als ’s middags,
lezen we verder in de profetie van Jesaja, bij hoofdstuk 40. Troost,
troost mijn volk, zegt uw God. En wat er verder volgt.
Met het oog op het nieuwe seizoen ben ik nog op zoek naar jongeren van 17 jaar en ouder die geen belijdeniscatechese volgen. In
dit seizoen gaan we verder met een aantal avonden rond een
thema waarover ik een inleiding houd en we daarna met elkaar
doorpraten. Een soort bijbelstudie/catechisatie, vijf avonden. Om
de datums te kunnen bepalen is het belangrijk dat je je aanmeldt:
ajzout@gmail.com. Ook voor vragen natuurlijk.
Op 24 september is er een doopdienst. Ouders die hun kind willen laten dopen vraag ik om zich bij mij te melden per e-mail. Er
zijn twee voorbereidende doopgesprekken gepland op maandag
11 en maandag 18 september van 20.00 tot 21.15 uur in de Duifhuiszaal. Alvast reserveren in de agenda.
AJZ

Startzondag

Op 17 september staat de ochtenddienst in het teken van de jaarlijkse Startzondag. Na de dienst, waarin het jaarthema centraal
staat, is iedereen van harte welkom om gezamenlijk het seizoen te
beginnen. Op de startzondag is alles net iets aders dan anders: bij
de koffie na de dienst wordt ook taart geserveerd. De professionele “Heel Jacobi Bakt”-jury velt een oordeel over uw bakkunsten,
met een serieuze prijs als beloning voor de beste Jacobi-patissier.
Na het koffiemoment is er een informatiemarkt en gelegenheid om
kennis te maken met verschillende onderdelen van het gemeenteleven. Er is een talentenveiling (zie bericht hieronder), rondleiding door de kerk, en veel meer, en tot slot met een gezamenlijke
lunch. We hopen iedereen op deze zondag te ontmoeten!

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 met een mailtje naar a.n.vanderplaat@gmail.com.

Ouderen-sociëteit

De ouderensoos gaat weer starten op dinsdag 5 september.
Iedere dinsdagmiddag komen we bij elkaar van 14.00 tot 16.00
uur in de gemeentezaal. We zingen met elkaar, hebben een korte
middagsluiting, we spelen bingo, drinken thee of koffie, terwijl we
gezellig met elkaar praten. Heeft u interesse, u bent van harte welkom. Meer informatie: Reina van Wetten, tel. 030-2435117.

Open monumentendag

Zaterdag 9 september is de jaarlijkse “Open Monumentendag”.
Ook de Jacobikerk kan die dag worden bezichtigd. Daarbij is er
een unieke kans om een rondleiding te krijgen door de toren. De
klokken zijn van dichtbij te zien en te beluisteren. Klokkenluiders
van het UKG verzorgen vier rondleidingen: aanvang 11.00, 12.30,
14.00 en 15.15 uur. (Bij goed weer gaan we om 15.30 uur naar de
trans). Beklimming van de toren is voor eigen risico en niet voor
kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen van 6-12 jaar mogen mee
onder begeleiding van een volwassene.
Ook is er op deze dag een Orgelvoettocht langs vier Utrechtse
kerken, beginnend om 11.15 uur in de Janskerk. Als derde is de
Jacobi aan de beurt om 14.15 uur; de organist is hier Gerrit Christiaan de Gier m.m.v. Rob Sturkenboom, tenor en Yuko Yagistha,
sopraan.
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Op woensdagavond 27 september (aanvang 20.00 uur) vindt de
gemeenteavond plaats. Het beleidsplan voor de komende jaren
wordt gepresenteerd. Ook willen we met elkaar nadenken over de
invulling van de predikantsplaatsen na het emeritaat van ds Zoutendijk. Aan het einde van dit seizoen gaat dit gebeuren. We hopen
we op uw betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp.

Alpha: leiding gezocht

Voor het nieuwe Alpha-seizoen (start donderdag 28 september)
zoeken we dringend minstens één en het liefst meerdere mensen
die mede leiding willen geven aan de avonden. Als leiding ben je
afwisselend verantwoordelijk voor praktische zaken rondom de
cursus, het inleiden van een avond, begeleiding van groepsgesprekken en het verwelkomen van de deelnemers. Lijkt het je leuk
om je geloof te delen met een groep nieuwsgierige mensen en mee
te draaien met een groep kerkgenoten die al ervaring hebben?
Dan horen we heel graag van je. Ook als je nu nog niet kunt maar
bijv. wel bij de voorjaarscursus (start 15 maart) horen we dat ook
al graag! Stuur je mailtje naar Simone Aman (alpha@jacobikerk.
nl), die ook bereid is je vragen te beantwoorden. Alvast bedankt!

Gezocht: nieuwe coördinatoren crèche

Per 1 september stoppen Annelien en Mirjam met het coördineren
van de crèche. Mirjam heeft de crèche ruim zes jaar gecoördineerd
en Annelien ondersteunde haar in de afgelopen twee jaar. Hartelijk dank voor jullie inzet! Het coördineren van de crèche is een
belangrijke taak. We zijn daarom hard op zoek naar twee nieuwe
coördinatoren. Graag hoor ik het van je als je deze taak op je wilt
nemen. Ook kan ik je meer inhoudelijke informatie geven. Met vriendelijke g
Martine Klasens- Vergunst (Ouderling Jeugd & Gezin)
06-14205878, martinevergunst@yahoo.com

IKJU

Op 8 september gaat het clubseizoen van het interkerkelijke
jeugdwerk (IKJU) weer van start. Voor alle kids, tieners en jongeren verzorgen we weer elke 14 dagen clubs. Bij jij tussen 8 en 18
jaar dan nodigen we je van harte uit om mee te doen.
We zoeken ook nog jeugdleiders en vrijwilligers. De vacatures
staan op www.ikju.nl/mee-doen. Help jij mee? Neem voor vragen
of ideeën contact op met Nico Arendsen via nico@ikju.nl

Tolerantie en verdraagzaamheid

Op vrijdag 27 oktober hopen we met een symposium aandacht te
schenken aan de reformatie van de Jacobikerk in de zestiende
eeuw. Tijdens het middagprogramma wordt het boek Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst gepresenteerd. Het boek
geeft ruime aandacht aan Hubert Duifhuis, pastoor en predikant
van de Jacobi met invloed ver daarbuiten. Het behandelt ook het
ontstaan van de andere tekstborden met Bijbelteksten (alle aangebracht vanaf 1580) en hun relatie met de reformatie in de
Jacobikerk. Op een universitaire studie naar één van deze borden
is een niet universitair te financieren onderzoek gevolgd doordat
er preken van Duifhuis werden gevonden. Voor de kosten loopt nu
een crowdfunding-actie. Wilt u bijdragen? Kijk dan op http://
steunuu.uu.nl/projecten/een-verborgen-schilderij. U kunt ook
anoniem doneren door te storten op NL43INGB 0000014475 t.n.v.
Stichting Utrechts Universiteitsfonds o.v.v. “Een verborgen schilderij”. De schenker kan een mail zenden aan c.a.vandebeek@uu.nl.
Korneel Aschman en Hans Baars
namens het Jacobi Kerken Kijken team

Kopij

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag. Kopij is welkom
tot de voorafgaande donderdagavond 19.00 uur bij Arend Smilde
& Adrie Zwijnenburg, Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, 0302723287, nieuwsbrief@jacobikerk.nl

5|12 Oudersensoos · 5+12+21|9 Toerusting Bijbelkringleiders · 8|9 Begin IKJU-seizoen · 9|9 Open Monumentendag ·
17|9 Startzondag · 19+26|9 Introductieavonden · 25|9 Gezamenlijke Bijbelkringavond · 27|9 Gemeenteavond

3|9

Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk
www.jacobikerk.nl | info@jacobikerk.nl | Sint Jacobsstraat 171 | 3511 BP Utrecht

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 H. E. Dankers uit De Bilt
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds W. P. Vermeulen
organist: Herman Mussche

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 27: 1, 3
Gods gebod
Zingen Lied 292: 1, 2 uit Op Toonhoogte 2015
“U die mij geschapen hebt”
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Handelingen 12:1-19
Zingen Lied 211 uit Op Toonhoogte 2015
“U bent mijn schuilplaats, Heer”
Verkondiging “De geschiedenis herhaalt zich”
Zingen Psalm 18: 1, 5, 9
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 264: 1 t/m 5 uit Op Toonhoogte 2015
“Wees mijn verlangen”
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 67: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 316
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Johannes 6:60-71
Zingen Psalm 25: 2, 6 oude berijming
HEER, ai , maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt.
Leidt mij in Uw waarheid, leer
ijv’rig mij Uw wet betrachten;
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
’k blijf U al den dag verwachten.

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over Jeremia 32:1-44 (Jeremia
koopt een akker). Ons maandlied is Psalm 136: 1 en 4.
Looft de HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.
Leiding: groep 1-2 Hilda van der Stok, groep 3-4 Corine Eij.
De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven in de kerk.
De Bloemen gaan deze week ter felicitatie naar Sofieke Vermeulen (Huizingalaan 45). Zij was zaterdag 2 september
jarig. Ook dhr en mevr. Hoekert-van Dijk (Cervanteslaan 45)
krijgen bloemen. We feliciteren hen met hun 40-jarig huwelijksjubileum.

 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.

Wie heeft lust de HEER te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand’len moet.
’t Goed dat nimmermeer vergaat
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal ’t gezegend aardrijk erven.

Verkondiging
Zingen Gezang 484
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 440
Zegen

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor

Gewoonlijk is er iedere zondag afwisselend een Avonddienst of een Avondgebed. In de zomermaanden (tot half
september) 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 voor het Diaconaal Buurtwerk en voor Missionaier Werk & Kerkgroei.

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

