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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: ds. D. M. van de Linde uit Rotterdam
organist: Jan Pieter Karman

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: dr. C. M. A. van Ekris uit Zeist
organist: Sietze Kaldeway

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 483: 1, 3
Gods gebod
Zingen Gezang 483: 3, 4
Moment met de kinderen maandlied, Psalm 25: 2
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Ruth 1
Zingen Psalm 119: 53, 64
Verkondiging
Zingen Psalm 87
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 305
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 150
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 280
Gebed
Schriftlezing 1 Korintiërs 11:23−12:10
Zingen Gezang 325
Verkondiging
Zingen Psalm 89: 1, 8
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 20: 1, 2, 7
Zegen

Kindernevendienst
Deze zondag werken we vanuit de methode “Kinderen en
Kerk” (van Kind op zondag). Ons maandlied is Psalm 25:2.
Leiding: groep 1-2 Conny Scheper, 3-4 Hans Vlaardingerbroek,
5-6 Hilda van der Stok. De kinderen van groep 7 en 8 blijven
in de kerk.
“Laat de kinderen tot Mij komen…” Wat is het een zegen dat
er elke zondag zoveel kinderen aanwezig zijn in de dienst en
bij hun eigen kindernevendienst. Dat is prachtig en tegelijkertijd vraagt dat ook iets van ons allemaal. Het team kindernevendienst heeft momenteel plek voor drie gemeenteleden
die zich willen inzetten voor onze kids. We vragen je dan eens
in de 4-5 weken een groep te leiden. De kindernevendienst is
er voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en is opgeknipt in 4
(leeftijds)groepen. We kunnen in overleg kijken welke groep je
voorkeur zou hebben. Naast de zondagen, organiseren we als
leiding ook activiteiten rondom de KND, zoals het kerstfeest,
het jaarlijkse uitje en een paasproject. Deze taken verdelen we
onderling. Heb je vragen of wil jij je aanmelden, dan kan dat
bij Inge van Hierden of Marijke Floris-Hoekert (coördinatie
KND). Mocht je je liever niet alleen opgeven, maar met z'n
tweeen − dan kan dit ook! Spreek Inge of Marijke zondag
even aan.
De bloemen geven we deze week aan Henk Kammeijer. We
bedanken hem voor de 40 (!) jaar dat hij collectant is in de
Jacobikerk. Ook geven we bloemen aan Johan en Linda Blok.
Binnenkort gaan zij onze gemeente verlaten en verhuizen zij
naar Rotterdam.

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
liturg: Marleen Schoonderwoerd
Iedere zondag is er afwisselend een Avonddienst of Avondgebed. Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie & thee 19.15 uur.
De liturgie wordt met de beamer geprojecteerd.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor Vluchtelingenwerk
(stedelijk diaconaal doel 3) en voor Opbouw Wijkgemeente.

Nieuwe bankrekening voor AKB-bijdragen. Vanaf 1 november

geldt een nieuw bankrekening voor de Kerkbalans-bijdragen:
NL55 RABO 0373730462, t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht. Als
u betaalt via automatische incasso, worden uw bijdragen vanaf
november vanaf de nieuwe rekening geïncasseerd. Als u uw bijdrage
zelf betaalt, dan graag vanaf 1 november het nieuwe rekeningnummer gebruiken. Overschrijvingen naar de oude rekening worden nog
gedurende een jaar doorgestuurd naar de nieuwe bankrekening.
Meer informatie over bijdragen via AKB vindt u op www.pgu.nu/
kerkbalans en natuurlijk in de brief die u in januari ontvangt voor de
AKB 2019.
Robin Zeeman, penningmeester

 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”.

