24 | 6

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

Hartelijk welkom in de Jacobikerk, de thuisbasis van een gemeenschap die Christus wil volgen en dienen in Utrecht. Heb je vragen
naar aanleiding van de dienst of wil je je hart luchten? Na de ochtenddienst kun je links voorin de kerk in het Noorderkoor te recht
voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact opnemen met onze predikanten, A. J. Zoutendijk (ajzoutendijk@jacobikerk.nl, 0302540405) en W. P. Vermeulen (wpvermeulen@jacobikerk.nl, 06-11204797). Voor diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy
Gremmé (diaconie@jacobikerk.nl, 06-29222957). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur
voorganger: ds A. J. Zoutendijk
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds T. L. J. Bos uit Waddinxveen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

DOOPDIENST

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 92: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 92: 7, 8
Gebed
Schriftlezing Handelingen 8:26-39; Jesaja 53:3-10, 56:3-5
Zingen Gezang 329
Verkondiging “De vrucht van de Geest is blijdschap”
Zingen Gezang 446
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 97: 6
Zegen

Voor deze dienst is een liturgieboekje beschikbaar

Kindernevendienst

Vandaag lezen we voor de laatste keer uit het boek Job (Job
42). Het verhaal gaat over “Job doet boete en wordt gezegend”. Ons maandlied is Lied 687:1 (Liedboek 2013).
Wij leven van de wind,
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult,
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
Leiding: groep 1-2 Hilda van der Stok (& ouder van Stella als
hulpouder), 3-4 Marjolein van Stuijvenberg. 5-6 Anne-Marie
van Muiswinkel en 7-8 Lambert Weerd en Nieske Heutink.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
Voorganger: Barbara Lamain
Liturg: Nadine van Hierden
Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of een
Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee
19.15 uur. De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de

ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan
blijven er genoeg over voor de middagdienst.

De Collecten zijn vandaag bestemd voor de kerkdiensten
in Utrechtse zorgcentra en voor Opbouw Wijkgemeente.
Extra collecte 1 juli. Volgende week zondag verzorgen de collectanten een derde rondgang voor de Wijkvereniging. De
Wijkvereniging ondersteunt activiteiten in de Jacobikerk en
draagt bij aan de financiële gezondheid van de Jacobikerk.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
.

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

