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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 missionair predikant ds W. P. Vermeulen (email wpvermeulen@
jacobikerk.nl, tel. 06-11204797). Voor diaconale hulpvragen kun je terecht bij Wendy Gremmé (diaconie@jacobikerk.nl, tel. 0629222957). We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur
voorganger: ds G. J. van Meijeren uit ’s-Graveland
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur uur
voorganger: proponent Willem Jan de Hek
organist: Karel Demoet

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 67
Gods gebod
Zingen Psalm 119: 13, 14
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing uit Handelingen 9
Zingen Gezang 318: 1, 5, 9, 10
Verkondiging
Zingen Gezang 481
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 87
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 97: 1, 3, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 90: 1
Gebed
Schriftlezing Jesaja 46:1-4 · Lucas 10:25-37
Zingen Gezang 86: 1, 5, 6
Verkondiging
Zingen Psalm 68: 7, 12
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 460: 1, 2, 3
Zegen

Kindernevendienst

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
Liturg: Ardin Mourik

We hebben het deze zondag over Efeziërs 2:11-22 (Israël en
de volken samen in Christus). Ons maandlied is Psalm 149
vers 1.
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de HEER verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

In de maanden juli en augustus is er iedere zondag een
Avondgebed. 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.
De opbrengst van de zendingbussen bij de uitgang is in het
derde kwartaal vn 2018 bestemd voor Isa-e Church
in Bangladesh.

Er is kindernevendienst voor iedereen. In de zomervakantie
gaan we uiteen in twee groepen. Groep 1 t/m 4 wordt geleid
door Conny Scheper en komt bijeen in de Christoforuszaal
(boven). Groep 5 t/m 8 wordt geleid door Dieke de Gier en
komt bijeen in de Duijfhuiszaal (beneden).

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de

ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan
blijven er genoeg over voor de middagdienst.
Wilt u financieel bijdragen aan het werk in en om de Jacobikerk? Geef op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente
Jacobikerk. Giften aan de diaconie kunt u doen op NL83 RABO 0175467099 t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. “gift diaconie Jacobikerk”.

