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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 zondag, 10.00 uur
voorganger: ds A. B. van Campen uit Hazerswoude
organist: Gerrit Christiaan de Gier
m.m.v. muziekgroep

Middagdienst zondag, 17.00 uur
voorganger: ds. G. M. van Meijeren uit Hoevelaken
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 95: 1, 3
Gods gebod
Zingen Psalm 51: 1, 5
Moment met de kinderen maandlied Ps. 42:1
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Jesaja 42,107 · Lucas 3,21-22
Zingen Gezang 250: 1, 2, 3, 4
Verkondiging over Micha 7,7
Zingen Gezang 172: 1, 2, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 330: 1, 2, 3
Zegen

Kindernevendienst

We hebben het deze zondag over het thema “Wie zijn gelovig”
(Mattheus 5,1-12). Ons maandlied is Psalm 42:1.
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
Er is kindernevendienst voor alle groepen.
Leiding: groep 1-2 Conny Scheper (& ouder van Noah als hulpouder), 3-4 Rianne Twijnstra, 5-6 Theo en Lianne van Stuijvenberg, 7-8 Rick en Annefloor Lekkerkerk.

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 27: 2, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 27: 7
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing 1 Samuël 21,2-10
Zingen Psalm 17: 1, 2, 3
Verkondiging
Zingen Gezang 458: 1, 2, 4
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 458: 5, 6
Zegen

Avonddienst, 19.30 uur, Zuiderkoor
Liturg: Ronald Quik

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 bestemd voor het Stedelijk Diaconaal Werk
en voor Pioniersplekken. De opbrengst van de eerste collecte
is deze keer specifiek bestemd voor Villa Vrede. Die van de
tweede collecte gaat naar projecten die door het Ad Voogt
Fonds van de Protestantse Gemeente Utrecht worden ondersteund en gericht zijn op nieuw kerkenwerk. Pioniersplekken
zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet (meer)
naar een kerk gaan. Belangrijke richtlijnen bij dit werk zijn
afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en
duurzame gemeenschapsvorming. De Protestantse Gemeente Utrecht kent drie pioniersplekken. De collecte is bestemd
voor de activiteiten van Begane Grond (Wilhelminakerk, www.
beganegrond.nl), De Haven (www. dehavenkanaleneiland.nl)
en Evensong & Pub. De Algemene Kerkenraad wil graag nog
meer van deze plekken in Utrecht creëren.

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”.

