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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 terecht voor gesprek of gebed. Je kunt ook contact
opnemen met onze predikant W. P. Vermeulen (tel. 06-11204797, email
wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je terecht bij
Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl).
We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst, 10.00 uur
voorganger: dr. G. van den Brink uit Woerden
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds. T. Doornebal uit Herveld
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 63: 1, 2
Gods gebod
Zingen Psalm 130: 2
Moment met de kinderen maandlied Gez. 255: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing 2 Samuël 12:1-15
Zingen Gezang 449: 1, 2
Schriftlezing Lucas 18:9-14
Zingen Gezang 449: 3, 4, 5
Verkondiging n.a.v. 2 Sam. 12:13
Zingen Psalm 103: 4, 5
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 440: 2, 3, 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 8: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 8: 4, 6
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Genesis 15
Zingen Gezang 3: 1, 2, 3
Verkondiging
Zingen Gezang 409: 1, 2, 5
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 109: 1, 4, 5
Zegen

Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over het verhaal “Visioen van de
vier dieren” (Daniël 7).
Ons maandlied is Gezang 255 vers 1.
Leiding: groep 1-2 Hanke Jongebreur (& ouder van Rosanna
als hulpouder), 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Hilda van der Stok
en 7-8 Rick en Annefloor Lekkerkerk.
Lieve allemaal – Wat hebben jullie me verrast, door zoveel geld
te sparen! Heel erg bedankt hiervoor. Half oktober ga ik weer
twee weken naar Oekraïne en zal ik met de projectleider
bespreken hoe we dit geld gaan besteden, zodat alle kinderen
daar van kunnen genieten. Jullie hebben mij er erg blij mee
gemaakt, en dus ook de kinderen in de toekomst.
Lieve groeten en namens iedereen in Oekraïne heel veel dank.
Reina van Wetten

 Papieren nieuwsbrief niet meer nodig na de ochtenddienst? Leg hem terug op de infobalie; dan blijven er genoeg over voor de middagdienst.

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
voorganger: ds W. P. Vermeulen
liturg: Johannes ten Hoor
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.
De Collecten zijn vandaag bestemd voor het Buurtwerk en
voor Opbouw Wijkgemeente.
Israëlzondag. Volgende week, zondag 7 oktober, is het Israëlzondag. Dit jaar is een speciaal jaar voor Israël, want 70 jaar
geleden is de moderne staat Israël opgericht. De opbrengst van
beide collecten dient ter ondersteuning van het werk in Israël.
De eerste collecte zal bestemd zijn voor ALEH. Dit is een Israëlische organisatie die zorg draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap en die zowel cognitief als fysiek beperkt zijn. ALEH koestert en beschermt kwetsbaar leven. De
stichting zorgt voor iedereen, Jood, Moslim en Christen en het is
een plek van verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël die samen voor de kinderen zorgen. Ons gemeentelid Peter van Grootheest is enkele jaren geleden voor een
periode actief betrokken geweest bij het werk van ALEH in
Israël. De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël. Voor
de protestantse kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Om plaatselijk en landelijk in contact te blijven met Joods Nederland, ontwikkelt de Protestantse
kerk inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk& Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie combineert. We
bevelen als diaconie beide collecten bij u van harte aan!

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”.

