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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. K. Hage uit Breukelen
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst, 17.00 uur
voorganger: ds. C. W. Saly uit Ede
organist: Herman Mussche

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 380: 1, 2, 3
Verootmoedigingsgebed
Zingen Gezang 380: 4, 5
Gods gebod 1 Korintiërs 4,1-5
Zingen Gezang 380: 6, 7
Moment met de kinderen maandlied, Gezang 410: 1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 13,24-30 en 36-43
Zingen Psalm 138: 1, 4
Verkondiging
Zingen Gezang 78
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 297
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Johannes 7:37-39a
Zingen Psalm 104: 1, 8
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing Efeziërs 1,1-14 en 5,15-21
Zingen Psalm 51: 5
Verkondiging
Zingen Gezang 239 wisselzang 1a, 2m, 3v, 4m, 5v, 6-7a
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 143: 9
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 437
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over “Dankbaarheid”, aan de
hand van Jona 2.
Ons maandlied is Gezang 410: 1 (liedboek)
Zingen wij van harte zeer,
loven, danken wij de Heer,
die zijn goedheid ons bewijst,
die ons alle dagen spijst.
God die ook de vogels voedt,
die het leven leven doet,
God is voor de mensen goed.
Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Stella als hulpouder), groep 3-4 Hans Vlaardingerbroek, en groep 5-6 Dieke
de Gier. De kinderen van groep 7 en 8 blijven in de kerk.

Bloemen

We geven de bloemen deze week ter felicitatie aan twee jarigen. Mevr. J. C. M. Hessel−de Heer en mevr. A. van der Velden
−van Kuijk waren beiden 14 november jarig.

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

Orgelspel bij deze dienst. Vooraf: Preludium in d van Heinrich
Scheidemann (1595-1663); tijdens de collecte: Credo in unum
Deum van Samuel Scheidt (1587-1654); na afloop: Passacaglia
in d van Dietrich Buxtehude (1637-1707).

Avondgebed, 19.30 uur, Zuiderkoor
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.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor het Diaconaal Buurtwerk
en voor het Studentenpastoraat.
De Protestantse Diaconie Utrecht steunt het kerk- en buurtwerk
in inloophuizen zoals De Wijkplaats in Lombok en Het Knooppunt
in Lunetten en het buurtpastoraat in Overvecht. Onder leiding
van de diaconale werkers geven vele vrijwilligers aandacht en tijd
aan kwetsbare mensen in de wijk, praktisch en vanuit hun geloof.
Ook de kosten van de jaarlijkse Paasjubel op het Domplein worden betaald uit de collecte voor diaconaal buurtwerk.
Het studentenpastoraat van de PGU werkt samen met de andere
kerken in het IPSU (Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat
Utrecht). Het is een aanvulling op het werk dat in de wijkgemeenten gebeurt. Doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties. Jaarlijks doen vele studenten een beroep op de
studentenpastores van de Protestantse Gemeente Utrecht. Studenten doen mee aan activiteiten, waarbij vragen over wetenschap, geloof en maatschappij aan de orde komen.

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”.

