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[Kopij voor deze rubriek in Geandewei nr. 22 t/m vrijdag 2 december 20.00 uur aanleveren bij 
Piet Feenstra.  Telefoon: 058- 2139588. E.mail:  kopij-jacobijner@geandewei.nl 
 

Bij de diensten 
 

Zondag 27 november 
1e Advent, zondag Ad te Domine, levavi (Tot u, Heer, hef ik mijn ziel),  
Op deze zondag zet de nieuwe cyclus van vieren in met de dienst op Eerste Advent. Een klein 
sprankje lichtende hoop dat opgloeit in de duisternis van de tijd om ons heen, waar haat en 
terreur de toon lijken te zetten, als de eerste Adventskaars wordt ontstoken. 
Vanaf deze Eerste Advent volgen we het spoor van het voorgeslacht van Jezus terug, en dan 
speciaal van zijn in Mattheus 1 genoemde “voormoeders”. Aan de hand van de verhalen over 
deze bijzondere vrouwen horen we hoe de toekomst van God gestalte zal krijgen. Dat blijkt 
heel anders te gaan dan we meestal als menselijke vanzelfsprekendheid  verwachten. Zo gaan 
we gaandeweg de Adventstijd beter begrijpen wat voor kind wij straks zullen vinden in de 
Kerstnacht.  
In deze viering staat de aanzet centraal van de  verwachting, nu het “voormoederkwartet” met 
de figuur van Bathseba wordt ingezet. De vrouwen die in Jezus’ stamboom worden vermeld, 
leefden allen niet volgens het standaard verwachtingspatroon. Ergens las ik daarover: “In het 
Oude Testament gaat het er steeds om dat de erfgenaam of opvolger niet automatisch de 
eerstgeborene is, maar degene die het best geëigend is het vrijheidsconcept van God in daden 
om te zetten. Het Nieuwe Testament wijkt daarvan niet af. Daarom staan in de stamboom van 
Jezus juist deze voormoeders”. De lezingen vindt u in II Samuel 11 en 12 en natuurlijk in 
Mattheus 1: 1-6. 
In deze viering wordt ook de diakonale wacht gewisseld. Na vele jaren dienstbaarheid (de 
letterlijke vertaling van diakenschap) treedt Jelle Spoelstra terug. We zijn hem voor zijn inzet 
veel dank verschuldigd. Gelukkig blijft hij op andere fronten zijn talenten binnen de gemeente 
inzetten en hebben we een opvolger gevonden in de persoon van Maartje Koek. We zullen 
haar in deze dienst feestelijk bevestigen. 

Ds. A.M. Roest 
 
10.00 uur:  ds. A.M. Roest  
Organist:  Wietse Ouwejan 
Lector:  Ineke van Nienes 
Ontvangst: Maaike Maurits en Feikje Jagersma 
Kosters: Jan Halma en Jan de Vries 
Kinderoppas.  
 
 

12.00 uur Jacobijner Noen 
In deze Noen zal drs. Hilde J. Hoving voorgaan. Het thema van dit seizoen  is ‘Mijn testament’. 
Een zeer actueel thema waarbij het gaat om de volgende vragen: hoe wil ik de wereld 
achterlaten, wat wil ik meegeven en wat helpt en inspireert mij? Kortom, we hebben het 
Oude Testament, het Nieuwe Testament maar wat staat er in mijn testament? Naast teksten 
en woorden is er ruimte voor meditatieve momenten en muziek. Op basis van het thema kiest 
organist Lukas Jan Schoonbeek passende orgelwerken en de Jacobijner Cantorij 
zingt de vaste onderdelen van de liturgie.  
De Noen duurt ongeveer 45 minuten en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met soep 
en een broodje. Wees welkom!  

Werkgroep Jacobijner Noen  
 

Fryske fesper 
19.00 oere: ds. Hinke Post-Knol 
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Zondag  4 december 
2e Advent, zondag Populus Sion (Volk van Sion) 
De rode draad in Advent wordt dit jaar dus gevormd door de bijzonderheid dat in de 
afstammingslijst van Jezus bij Mattheus niet alleen de traditionele voorvaders worden vermeld 
maar ook een viertal voormoeders. Stuk voor stuk komen zij langs en dan blijken zij allen een 
opmerkelijk en hoopgevend levensverhaal aan te reiken. Soms onverwachte 
Adventsgedachten rijpen, die ons langzaam voorbereiden op Kerst.  
Op deze zondag is  na Bathseba de beurt aan Ruth. Ook zij -wellicht de bekendste van de vier- 
staat model voor de voortgang van de toekomstbelofte, die uit zal monden in de geboorte van 
de Messias ondanks het feit dat die toekomst dikwijls aan een zijden draad hangt. God maakt 
zijn toekomstbelofte waar, ook tegen de stroom van de tijd in. Dat is, zeker ook in onze dagen, 
waard om te worden gevierd en verkondigd.  We lezen Ruth 2: 1-12 en 4: 13-22  en beluisteren  
–opnieuw- de echo uit Mattheus 1.    
 
10.00 uur:  ds. A.M. Roest 
Organist:  Lucas Jan Schoonbeek 
Lector:  Betty Halma 
Ontvangst: Anneke en Wiebe Kamminga 
Kosters: Meindert Atema en Bert Dijkstra 
Kinderoppas.  
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank 
 

Livestream 
De Ochtenddiensten zijn ook live te volgen via Livestream. 
Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene 
knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik 
daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt 
abonneren op de kerkdiensten.   
De gestreamde diensten worden op omroep LEO herhaald: zondagavond 20.00 uur en 21.30 
uur. 
 

Symbolische bloemschikkingen 
voor Advent en Kerst 

 

 
Aan Tafel! Plek voor iedereen is het jaarthema van de Protestantse Kerk. 

 
Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van God die ons nabij is en ons uitnodigt in zijn 
nabijheid. Het gaat daarbij om meer dan de ‘letterlijke’ tafel; de nadruk ligt op de gemeenschap, 
op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar 
werd in Jezus. 
Deze tafel is ook het uitgangspunt voor de symbolische schikkingen voor Advent en Kerst 2022 
in de Jacobijner. 

http://www.jacobijner.nl/


De basis van de schikking is de tafel, waar elke week iets aan veranderd en toegevoegd wordt, 
waarbij als leidraad de lezingen op de Adventszondagen zijn genomen.  
In die lezingen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de 
geschiedenis van Jezus. Zij zijn (mede) dragers van de tafel, in de schikking gesymboliseerd 
door de vier verschillende takken, die op de vier hoeken door de ‘tafel’ heen steken. 
 
In de eerste Adventslezing staat Batseba, de vrouw van legeroverste Uria centraal. Zij krijgt 
het bericht dat haar man (door toedoen van koning David!),is gesneuveld en ze treurt om haar 
echtgenoot (2 Samuel 11:26). Een pijnlijk en wellicht herkenbaar verhaal. Toch geeft God haar 
leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis.  
In de schikking rood-paarse heidebloemen, teken van rouw, en gedroogde gele craspedia 
(kogelbloem). Symbool: geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot vrouw 
 
Meditatieve tekst:  
Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de koninklijke tafel. 
 
In de tweede Adventslezing staat Ruth, de schoondochter van Naömi centraal.(Ruth 14:13-
17) 
Naömi wil dat ze terug gaat naar Moab, haar eigen land;  maar Ruth begint tegen haar over 
haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep, ze gaat ervoor. Dit geeft haar 
vleugels in haar nieuwe omgeving. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met 
haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God aan Ruth, de buitenstaander, een 
plek in zijn familie. Met het oog op Jezus. 
In de schikking:  korenaren. Ruth komt terug in het broodhuis, Bethlehem. 
En pinus-aren. Symbool: de Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Naömi en 
Ruth verbeeld.  
 
Meditatieve tekst:  
Reis naar het onbekende, pijn om het vertrouwde. Genadebrood aan Boaz’ tafel.  
 
In het volgende nummer van Geandewei (nr. 22) leest u het vervolg van de uitleg over de 
schikkingen van de derde en vierde Adventszondag en Kerst. 

De Bloemencommissie 
 

Pastoraat 
 

….dat mijn lichtje branden mag….. 
 

 
 

November, de maand van herdenken. Allerzielen, de gedachteniszondag. 
Vandaag, 11 november, denk ik terug, zoals ieder jaar, aan mijn klasgenootje van de lagere 
 school, die op deze dag verongelukte, ….Lieuwe….. hoe we de dag erna een rekentoets  
maakten, die door de stilte en concentratie (?) door mij foutloos werd gemaakt. Met elkaar als 
 klas naar de Noorder Begraafplaats, in de rij naast het graf, waar de vader ons langs de wang 



 streek…. 
….dat mijn lichtje branden mag….. 
 
We denken terug aan hen die té jong zijn overleden, collega’s, vrienden, familieleden, die we 
missen, ook als dat al langer geleden is… 
En we denken aan hen die ziek zijn, die we zullen moeten missen… 
 

Heer,  
als alles duister is, 

steekt U een lichtje aan, 
dat nooit meer dooft, 

nooit meer dooft 
Tineke Plat van den Berg 

 
 

Tien jaar leven in twee huizen 
Er kunnen heel wat oorzaken  zijn in een mensenbestaan waardoor men met twee huizen moet 
leven.  Als er een nieuw huis is gekocht, maar het oude krijg je maar niet verkocht bijvoorbeeld. 
Dat komt regelmatig voor. Of neem de situatie wanneer een relatie is stukgelopen en kinderen 
tussen beide ouderhuizen moeten pendelen.  Of nog weer anders: denk eens aan de situaties 
van langdurige ziekte, waarin je steeds weer vanuit je eigen huis in een verpleeg- of ziekenhuis 
belandt. Allemaal voorbeelden waarbij het leven in twee huizen niet eenvoudig is. 
Dat het ook anders kan, komt tot uiting in ons huidige gemeente-zijn. Nadat we in 2012 onze 
vaste plekken in de Adelaarkerk en Fenix moesten opgeven vanwege stedelijke bezuinigingen, 
zijn ook wij in twee huizen onderdak gekomen. Allereerst natuurlijk in het huis voor de zondag: 
de Grote Kerk. Daar is ons vieren van de erediensten voor Gods aangezicht nu als 
wijkgemeente De Jacobijner gehuisvest. En daar zijn we steeds meer thuis geraakt, als het 
goed is.  

 
Dat is dus één van onze huizen geworden. Maar: we hebben ook nog een ander, een tweede 
huis. Een huis voor doordeweeks en dicht(er)bij. Als gemeenschap, geworteld in de 
woonwijken willen we als kerkelijke gemeenschap herkenbaar en zichtbaar aanwezig blijven, 
ook in de woonomgeving. Want (ook) daar zijn we thuis. 
Daarom hebben we alweer tien jaar geleden het Adelaar-Regenboog Hûs aan de Fennen 348 
kunnen inrichten als wijk- en gemeente-huis. Met de inzet en het enthousiasme (letterlijk 
betekent dat: van God vervuld-zijn) van velen is ons tweede huis gerealiseerd en op 1 
december 2012 geopend. Nu we het 10-jarig bestaan daarvan beleven, kunnen we constateren 
dat het hebben van twee huizen ook positief kan werken. We ontmoeten elkaar ook dichter bij 
huis. Ik denk aan de koffiemorgens, de keukentafelgesprekken,  de taalcursussen, de 
leerhuizen en midweekvieringen om maar eens een greep uit de activiteiten te doen. Maar ook 
komen we er met grote regelmaat samen voor overleg. De kerkenraad, de pastores, de 
wijkteams. Zij en vele anderen weten de weg naar dit tweede thuis al tien jaar lang uitstekend 
te vinden. 
Dat deze plaats bovendien méér dan kostendekkend is, geeft daarbij moed voor de toekomst. 
Zo leven we dus in twee huizen. Maar waar de Paaskaars brandt betekent dat altijd: thuis bij 
de Heer die ons leven onderdak biedt. 

Ds. A.M. Roest 
 

Keukentafelspreekuur  
Van harte welkom voor een Keukentafelgesprek op iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 in de 
Fennen 348. 

Ds. A.M. Roest 
 

 
 



Aandacht voor……. 
 

Bloemengroet 
 

 
Vanuit de Grote Kerk gaan de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar een gemeentelid dat verdriet, zorg of geluk ten deel is gevallen.  
De bloemen gingen als groet van de gemeente op zondag: 
13 nov. naar:  Dhr. H. Vlahakis 
20 nov. naar:  Dhr. S. Tuinenga 
 

Verjaardag 
30-11: Dhr. D. Boorsma, Romkeslaan 74  8933AB  82 jaar 
 

Algemeen 
 

Amnesty International 
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin  de mensenrechten van iedereen 
gewaarborgd zijn en waarin elk in vrijheid kan leven. Duizenden mensen , waar ook ter wereld, 
sturen een bericht naar machthebbers als iemand wordt gemarteld, bedreigd of onterecht 
gevangen zit. Gedurende vele jaren hebben gemeenteleden  elke maand brieven geschreven 
, eerst handmatig, later werden ze van internet gekopiëerd , van een handtekening voorzien en 
per post opgestuurd. 
Toen de diensten vanwege corona alleen digitaal gevolgd konden worden, zijn er 
vanzelfsprekend geen brieven neergelegd in de kerk. Vlak voor de coronamaatregelen 
ingingen, merkten wij dat er steeds minder brieven werden meegenomen. U kunt nu op een 
andere eigentijdse manier van uw betrokkenheid blijk geven door naar de site  www.amnesty.nl 
te gaan en daar digitaal petities te ondertekenen. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de  
vuist tegen onrecht wordt.  

Rity Monna en Ineke van Nienes 
 
 

Voedselbank 
 

 
 
Door de stijgende prijzen is het voor een steeds groter wordende groep mensen onmogelijk 
geworden om dagelijks een gezonde maaltijd klaar te maken. 
Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voor een voedselpakket van de Voedselbank stijgt, terwijl 
de aanvoer van producten voor deze kwetsbare groep stagneert. 
Als diaconie van de Jacobijner willen wij u vragen de Voedselbank een handje te helpen door 
een donatie te doen van een van de volgende lang houdbare en gezonde producten: 
-  groente of fruit in blik of pot 
-  volkoren pasta 
-  couscous 
-  zilvervlies- of meergranenrijst 
-  peulvruchten uit blik of pot (bijv. bruine/witte/kidney bonen linzen, kikkererwten) 
-  houdbare magere of halfvolle zuivelproducten 
-  20+ smeerkaas 
-  eieren 
-  olie. 
Op zondagen kunt u van deze producten inleveren in de foyer van de Grote Kerk. 

http://www.amnesty.nl/


 

Adventskaarsen en -kaarten 
 

 
Vanwege Covid-19 hebben we de afgelopen  2 jaar verstek moeten laten gaan. Ook voor het 
Lichtpunt was het jammer dat zij voor de mensen die bij hen verbleven geen tijdsbesteding 
konden aanbieden en inkomsten misliepen. Dit jaar hopen we dat corona geen spelbreker 
wordt. We hebben een mooie collectie kaarsen samen gesteld in verschillende prijsklassen. 
Tevens hebben we nog een aantal adventskaarten uit Rwanda. Ze zijn met de hand gemaakt 
van biologische materialen.  Het maken van een kaart is arbeidsintensief. U kunt deze kaarten 
kopen voor € 1,50 per stuk. 
Op zondag 27 november en 4 december bent u in de gelegenheid de kaarsen en kaarten aan 
te schaffen. 

ZWO Jacobijner 
 

OPA-Bilgaard  
Zaterdag 3 december 2022:  
Inzameling oud papier in de wijk Bilgaard. 
Volgende datum: 31 december. 
 

Kerstbomen 
Ook dit jaar gaan wij met de jongeren van Grote Kerk naar het Kuinderbos om voor 
gemeenteleden kerstbomen te rooien. We gaan dit doen op zaterdag 10 december. 
Dit jaar is de opbrengt voor de Voedselbank in Leeuwarden  
 

 
U kunt kiezen voor een boom: 
onder de 2 meter, kosten 12,50 euro. 
boven de 2 meter, kosten 17,50 euro.  
Alle bomen zijn zonder kluit. 
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer: NL21RABO 0373 7241 87 t.n.v. wijkkas de 
Jacobijner met de vermelding dat het om een kerstboom gaat. 
 
U kunt vóór 7 december via de mail: rianwesterhuisbennen@hotmail.com een boom bestellen.  
Wij zorgen dan dat de boom op zaterdagmiddag 10 december bij u thuis gebracht wordt. 
Wilt u in de mail  het volgende vermelden: 
Naam:  
Adres: 
Telefoonnummer: 
Wilt u een boom onder de 2 meter of boven de 2 meter. 

Rian Westerhuis-Bennen(jeugdouderling) 
 

De Kerkelijke Leestafel 
In de betere boekhandel (en in de gezelligste café’s) vind  je vaak leestafels met allerlei min of 
meer actuele lectuur. Iets dergelijks hebben we inmiddels ook ingericht in het Adelaar-
Regenboog Hûs. Allerlei tijdschriften met een kerkelijke en/of maatschappelijke achtergrond 
liggen daar op tafel. Wie het Hûs bezoekt kan er ter plekke wat in lezen of bladeren.. Voor 
vrijwel al het aanwezige materiaal geldt  dat het u vrij staat om wat u aanspreekt  mee naar 
huis te nemen. Alleen het lopende nummer van Geandewei willen we gedurende de 

mailto:rianwesterhuisbennen@hotmail.com


“geldigheidsduur” graag ter plekke houden. Zo krijgen interessante tijdschriften meer aandacht 
en hopelijk ook een bredere verspreiding.  

Ds. A.M. Roest 
 
 

Andere diensten 
 

Meditatie Swettehiem 
Woensdagmiddag 7 december in Swettehiem, P.Sipmawei 290 
Voorganger: ds. G. Bron 
Organist: Henk Havenga 
Aanvang: 15.30 uur. 
Graag tot ziens 
 

Cantatedienst 
zondag 4 december  
Aanvang 19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur 
 

Huiskamermidweekviering  
Op 7 december zullen we ook brood en wijn delen in de vorm van een huisavondmaalsviering. 
U leest daar hieronder meer over. 
Wanneer:  Woensdag 30 november en 7 december 
Tijd:  16.30 uur !!!!!! 
Waar:   Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348.  
Het Midweekgebed meemaken kan zonder enige verplichting of vooraanmelding. Opnieuw: 
hartelijk welkom! 
 

Avondmaal op kleine schaal 
In overleg met kerkenraad, diaconie en de werkgroep Adelaar-Regenboog Hûs willen we op 
woensdag 7 december om 16.30 een korte Huiskameravondmaalsviering houden in het 
Adelaar Regenboog Hûs. Deze viering op kleine schaal wil (ook) tegemoet komen aan die 
gemeenteleden van De Jacobijner voor wie een “gewone” viering in de kerk te lang duurt.  De 
liturgische setting van de huiskamer van onze Jacobijner “uithof” levert daar een prima vorm 
voor.  
Om de  organisatie vooraf een klein beetje te kunnen inschatten, zou het fijn zijn als u zich bij 
mij of bij een van de ARH-werkgroepleden aanmeldt. Maar ook als u op het laatste moment 
besluit om deel te nemen (daar kunnen goede redenen voor zijn) bent u hartelijk welkom. 

Ds. A.M. Roest 
 
 
 

Bijeenkomsten 
 

Advents viering 
De activiteitengroep nodigt u van harte uit voor de Advents viering in de Grote of Jacobijnerkerk 
op donderdag 15 december 2022. 
Welkom vanaf 15.00 uur. De viering begint om 16.00 uur . Na de viering is er een broodmaaltijd. 
Sluiting +/- 18.30 uur. 
De medewerking wordt verleend door; 
Voorganger: mw Gerda van Brug 
Blokfluitkwartet, o.l.v. Alma Hebe 
Organist: Peter van der Zwaag 
 
De collecte na afloop is voor de wijkkas. 
 
U kunt zich opgeven bij  één van de onderstaande adressen voor 5 december 2022.  
Alie Kooistra    P. Langendijkstraat 22  tel. 06 250 87599 
Griet Roersma    De Kei 304   tel  058 266 9886 
Roelie Spoelstra   De Bird 101   tel. 058 266 5668 
 
Halen en brengen is altijd mogelijk. 
Als u na opgave onverhoopt niet kunt komen horen wij dat graag. 

Activiteitengroep van de wijkgemeente Jacobijner. 
 



 

Elkaar zien 
Eens in de twee weken komen de deelnemers van “Elkaar zien’ al een aantal jaren samen om 
onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan over zaken die de groep 
bezig houden. Dat betekent ook dat lief en leed gedeeld kunnen worden. Onze kerkelijk werker 
Gerda van Brug begeleidt ‘Elkaar zien’. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 7 
december van 10.00 – 11.30 uur in de Grote of Jacobijner Kerk. Iedereen is vol verwachting of 
Sint Nicolaas zoals voorgaande jaren voor elk een pakje heeft meegebracht…..   
 
 

Kerkenraad 
 

Nieuws vanuit de wijkkerkenraad  
Komende zondag is het 1e Adventszondag. Nog een maand te gaan en dan vieren we alweer 
het Kerstfeest. Een week later stappen we een nieuw jaar in: 2023. Wat zal ons dat jaar 
allemaal brengen? Hoe komt het in onze kerk, wat gaat er allemaal veranderen? Vragen die bij 
mij opkomen zo aan het eind van 2022. Voor veel mensen is de maand december altijd weer 
moeilijk, omdat ze alleen wonen, omdat er ziekte of andere onzekerheden of zorgen zijn. Laten 
we “met elkaar” om elkaar denken De afgelopen tijd zijn de leden van de Algemene Kerkenraad 
in gesprek hoe wij als kerk verder kunnen en willen, vooral gelet op de actuele financiële situatie 
binnen de Protestantse Gemeente Leeuwarden. Project Kerk op Orde heet dit. De uitkomst zal 
binnenkort bekend zijn en natuurlijk zullen we dit ook met communiceren. Afgesproken is dat 
de kerkenraad van de Jacobijner wijkgemeente op zondag 19 februari 2023 na de 
ochtenddienst een gemeentebijeenkomst houdt,  ervan uitgaande dat er dan ook wat te melden 
valt natuurlijk. Verder: de huidige ontwikkelingen rondom de energieprijzen noodzaken ons om 
maatregelen te nemen. U heeft gemerkt dat wij in de maanden waarin de R van zich doet 
spreken de hoofdingang niet gebruiken voor de zondagse diensten. De kachel zal ook een paar 
graden lager worden ingesteld, dus wordt u aangeraden om de jas bij de hand te houden. 
Vanuit de Klimaattafel gesprekken zullen wellicht ook nog ideeën komen, dat wachten we af. 
Ander onderwerp waar de kerkenraad mee bezig is: hoe willen we met elkaar gemeente zijn. 
We willen met u als gemeenteleden in gesprek gaan hoe wij met elkaar kerk willen zijn. Als 
middel gaan we de enquête “Toekomstgericht gemeentezijn” van de PKN gebruiken. 3 
kerkenraadsleden gaan hiermee aan de slag. Start zal zijn begin 2023, maar het zou heel fijn 
zijn als er ook vanuit de gemeente mensen bereid zijn samen met hen hieraan mee te willen 
werken. Immers, u/jij weet het beste wat hierin de wensen zijn. Graag ook aan de jongeren en 
jonge gezinnen in onze wijk de oproep: meld je aan. Dit kan bij de scriba van de wijkgemeente, 
scriba@jacobijner.nl Van harte aanbevolen.  
Ander onderwerp dat aan de orde is geweest: Er is besloten dat de pastorale ouderlingen 
samen met de pastores 2 bijeenkomsten gaan organiseren voor nieuw ingekomen leden.  
Voor wat betreft het Stadsklooster: Op 26 oktober was er een kick-off bijeenkomst van ICS-
adviseurs i.k.v. Kerk op Orde. Doel van de bijeenkomst is het meenemen van betrokkenen in 
het proces en het ophalen van informatie voor het toetsen van de criteria. Het onafhankelijk 
bureau ICS-adviseurs zal de haalbaarheid van het Stadsklooster onderzoeken. 
 

Vacature wijkdiaconie 
De kerkenraad van wijkgemeente De Jacobijner is verheugd om u te kunnen meedelen dat op 
7 november tot diaken is verkozen: Mw. Maartje Koek-Visser. 
Indien binnen de daartoe gestelde termijn geen bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging  
plaatsvinden op zondag 27 november 2022 a.s. in de dienst van 10.00 uur. 

Ina. Brinkman-la Roi, scriba 
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