Informatieblad

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’

Wijkkerk: Grote of Jacobijnerkerk
Jacobijnerkerkhof 95

Uitgebreide informatie over de wijkgemeente op www.jacobijner.nl

Het Müllerorgel, met als vaste organist Gerwin Hoekstra

Pastoraal team:
Predikant: ds. A.M. Roest
E. amroest@jacobijner.nl
T. 058 2673450
Predikant: ds. J-J. Stegeman
E. jjstegeman@jacobijner.nl
T. 06 40943593
Kerkelijkwerker: vacant

Website: www.jacobijner.nl
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Kerkdiensten

Meerdere diensten per zondag
Iedere zondag eredienst om 10.00 uur.
Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag: (m.u.v. juli en aug.): cantatedienst (o.v.v AK)
- 3e zondag: Avondgebed (o.v.v AK)
– 4e zondag: - Jacobijner Noen
- fryske fesper (m.u.v. juli en augustus)

19.00 uur
12.00 uur
19.00 uur.

Thuis de diensten beluisteren
Vanuit de Grote Kerk zijn onze diensten direct of achteraf te beluisteren en te
zien via uw eigen computer. Ga op www.jacobijner.nl naar het kopje
‘kerkdiensten’ daarna wijst het zich vanzelf. Ook wordt de dienst in beeld en
geluid uitgezonden. Ga daarvoor ook naar www.jacobijner.nl en klik op de
button “onlinedienst’
Geen Internet, neem dan voor kerktelefoon contact op met:
E. Telgenhof, R. Brolsmawei 16, tel. 2122890.

Verwelkoming
Deze commissie zorgt er voor dat bezoekers, en met name mensen van
‘buiten’, bij de ingang van de kerk verwelkomd worden. Dit vindt bij toerbeurt
plaats door een tweetal gemeenteleden.
Lijkt het u leuk hieraan mee te werken, dan kunt u zich aanmelden bij:
Contact: ontvangst@jacobijner.nl

Kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor kinderen van 0 tot ca 5 jaar. Kinderen
kunnen gebracht worden naar hun eigen plek achter in de Kosterij. Er zijn altijd
minimaal twee leiders/leidsters aanwezig. Aan het einde van de dienst, vóór de
zegen, komen de kinderen met de leiding in de kerk.
Contact: kinderoppas@jacobijner.nl
Website: www.jacobijner.nl
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Kinderdienst
Elke 1e en 3e zondag, tijdens de preek/verkondiging ga je naar je eigen ruimte
waar je verhalen uit de Bijbel hoort en daarmee op een leuke manier aan de
slag gaat, b.v. knutselen, puzzelen of een spelletje.
Driemaal per jaar is er kinderkerkdienst, zo ook op palmzondag waarop we in
de kinderkerkdienst met elkaar palmpaasstokken maken.
Contact: kinderdienst@jacobijner.nl

Tienerdienst
Iedere derde zondag van de maand is er tijdens de ochtenddienst een
tienerdienst. De tienerdienst is bedoeld voor jongeren vanaf groep 7/8 tot
ongeveer 15 jaar.
Contact: tienerdienst@jacobijner.nl

Vervoer naar de kerk
Dit wordt gedaan door vrijwilligers met hun eigen auto. U kunt u zich opgeven
voor vervoer, maar ook om deze dienst uit te voeren.
Contact: autodienst@jacobijner.nl

Kerkenraad
Natascha Verweij, voorzitter
Ina Brinkman-la Roi, scriba, e-mail: scriba@jacobijner.nl
De kerkenraad bestaat uit een Kleine en Grote Kerkenraad. Deze laten zich
bijstaan door zo genoemde werkgroepen. In de werkgroepen zijn soms
commissies verantwoordelijk voor diverse uitvoeringszaken.
Met de invoering en vervolmaking van de structuur zijn we nog volop bezig.
Contact: scriba@jacobijner.nl

Werkgroepen
Werkgroep Vieren
Deze werkgroep houdt zich intensief bezig met de
structuur van de erediensten.
In deze werkgroep is ook de commissie
vertegenwoordigd die de Jacobijner Noen
organiseert.
De werkgroep vergadert om de zes weken. Wilt u
iets inbrengen dan graag per E-mail.
Contact: vieren@jacobijner.nl

Website: www.jacobijner.nl
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Werkgroep Pastoraat
In deze werkgroep zijn de vormen van pastoraat gebundeld. Op regelmatige
tijdstippen vergaderen de pastores met de pastorale ouderlingen, een diaken
en eventueel bezoekmedewerkers als sectieteam. Voor een goede uitvoering
van het pastoraat is onze grote wijkgemeente opgedeeld in drie sectoren:
Sector A: Pastor, ds. A.M. Roest
Voor de postcodegebieden: 8915 (muv Swettehiem) 8918 en 8924 t/m 8931
Sector B: Pastor, vacant
Voor de postcodegebieden: 8911 t/m 8914, 8916, 8919 en de adressen buiten
Leeuwarden.
Sector C: Pastor, ds. J-J Stegeman.
Voor de postcodegebieden 8917, 8921 t/m 8923 en 8932 t/m 8941.
Meer adresgegevens op blz. 2, raadpleeg het inlegvel of ga naar onze website
www.jacobijner.nl
Alle werkers in het pastoraat vormen sectieteams onder leiding van een
sectieteamleider. Soms is dat de ouderling. Het kan ook heel goed een
gemeentelid zijn. Hoewel het sectieteam de opdracht heeft om de contacten
tussen gemeenteleden te bevorderen, is er ook voor de gemeenteleden een
taak. Kerk-zijn doe je met z'n allen. En gezien het grote aantal gemeenteleden
per pastorale ouderling is het onmogelijk om alles te weten van elkaar en te
bezoeken. Zij hebben ook u nodig als ‘oog en oor’. Geef aub belangrijke
pastorale zaken door aan de ouderling/sectieteamleider. Samen vormen we de
gemeente van de Heer.
Wanneer er contact gewenst is kunt u rechtstreeks bellen of e-mailen uw
pastor, of u stuurt een mail naar: pastoraat@jacobijner.nl

Werkgroep Communicatie
De werkgroep is gericht op het geven van informatie, maar ook op het luisteren
naar en ontvangen van informatie. Doel daarbij is het zichtbaar maken en
presenteren van de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ als een levende
kerkgemeenschap in Leeuwarden. Zowel naar gemeenteleden onderling als
ook naar buiten in verbondenheid met de stad.
Contact: communicatie@jacobijner.nl

Werkgroep Jeugd/Jongeren
De visie van deze werkgroep is de jongeren en kinderen begeleiden naar
geestelijke volwassenheid. Ze vertrouwd maken met bijbel, christelijke traditie
en met ze in gesprek gaan over leven en geloven. Daarnaast het ervaren van
spiritualiteit in verschillende vormen en praktisch uiting geven aan het geloof.
Contact: jeugd.jongeren@jacobijner.nl
Website: www.jacobijner.nl
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Werkgroep Kerk in de stad
Een nog jonge loot aan de stam. De werkgroep wil de blik naar buiten richten
met als doel om als gemeenschap zichtbaar en present te zijn in de stad,
betrokken te zijn op de lokale samenleving, geworteld in de stad als plaatselijke
samenleving, in verbinding met land en wereld.
Dat betekent: zichtbaar en bereikbaar voor iedereen die bezig is met
zingevingsvragen, gastvrij en uitnodigend, betrokken en verbonden.
Contact: kerkindestad@jacobijner.n

Werkgroep Adelaar-Regenboog Hûs
In de wijk Bilgaard is in 2012 op het adres De Fennen 348 een woning gekocht
als onderdak voor laagdrempelige, kleinschalige en toekomstgerichte vormen
van kerkzijn. De werkgroep zorgt er voor dat dit mogelijk blijft.
Contact: a-r-hus@jacobijner.nl

Werkgroep Toerusting
De werkgroep richt zich op het zichtbaar en laagdrempelig aanbieden van
activiteiten voor iedereen die bezig is met zingevingsvragen. Zodat mensen
groeien in geloof en dienstbaarheid.
Contact: vormingentoerusting@jacobijner.nl

Werkgroep Diaconie
Doel van de diaconie is het verwerven, beheren
en aanwenden van financiële, materiële en
menselijke middelen ter verzachting van nood
dichtbij en veraf. Denk hierbij aan materiële
hulp bij ontstane (financiële)problemen, maar
ook aan vakantiebemiddeling voor
gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. Ook de ZWO (Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp) valt onder de diaconie. De classicale
ZWO-commissie heeft
zich voor meerdere
jaren verbonden met
verschillende partners in
Rwanda:
Rwanda foar Fryslân.
Foto uit een serie die gemaakt
is van de reis die leden van
de ZWO-cie, naar Rwanda
hebben gemaakt in 2019.
Hier ‘dansende zusters’
Contact:diaconie@jacobijner.nl

Website: www.jacobijner.nl
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Algemeen
Commissie Kerkmuziek
Jacobijner cantorij
Door het aantrekken van interim cantor Jaap de Kok is de cantorij van oktober
2021 weer begonnen met de repetities. Er wordt voorlopig op vrijdagavond
gerepeteerd in de Waalse kerk vanaf 19.30 uur.
Nieuwe zangers zij hartelijk welkom
Vierstem
Naast de cantorij is er de “Vierstem”. Zingen, verbinden en muzikaal bijdragen
aan diensten is het uitgangspunt van het koor. Het vertolkt liederen die passen
in de erediensten, maar ze hebben wel een ander karakter. Het repertoire
bestaat o.a. uit, lichte muziek, anthems, carols, liederen van Iona en Thaizéliederen. Tijdens diensten zingt de Vierstem vaak met pianobegeleiding
Voor meer informatie ga dan naar onze website, onder kerkdiensten.
Contact: kerkmuziek@jacobijner.nl

Amnesty International
Elke tweede zondag van de maand is er de mogelijkheid tot schrijven voor
mensen die opgepakt of bedreigd worden, gedood zijn of 'verdwenen' omwille
van het uiten van hun vreedzaam overtuigen. Of omdat zij door huidskleur,
sekse, afkomst, taal of geloof behoren bij een bepaalde groep. De namen van
deze gewetens-gevangenen worden genoemd in de voorbeden tijdens de
eredienst.
Contact: amnesty@jacobijner.nl

Commissie Ouderen
Door de commissie worden verschillende activiteiten voor ouderen verzorgd,
zoals: ouderenmiddagen en de kerst- en paasmiddag met broodmaaltijd.
Ouderen worden persoonlijk uitgenodigd. U kunt in Geandewei lezen wanneer
en waar de ouderenmiddagen zijn.
Contact: mw. H. Hoogeveen, tel. 2122982

Commissie Eetgroep
De commissie eetgroep bezint zich op een andere opzet.
Voor eerst, na Corona, geen activiteit.
Contact: eetgroep@jacobijner.nl

Website: www.jacobijner.nl
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Belangrijke adressen
Beheer kerkgebouwen:
R. Tigchelaar (dagelijks van 9 – 12 uur), tel. 058 2128313
E-mail: info@grotekerkleeuwarden.nl
Financiën (wijkkas)
Banknummer van de wijkkas:
NL 21 RABO 0373 7241 87, tnv. wijkkas.deJacobijner
E.mail:wijkkas@jacobijner.nl
Wijkadministratie
Deze gaat via het Kerkelijk Bureau
Kerkelijk Bureau
Bij de Put 17, 8911 GE, Leeuwarden
T. 058-2124232
E. info@kerkelijkburo.nl
W. www.kerkelijkburo.nl
Geopend: woensdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Verzoek:
Laat bij verhuizing of andere wijzigingen in de gezinssamenstelling dit ook even
op het Kerkelijk Bureau weten.

De kloostertuin
Samenstelling van deze info: oktober 2021
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