
KLEDINGINZAMELING 
Op Zaterdag 18 maart aanstaande houdt de Diaconie een 
kledinginzameling in de Jeruelkapel.  
U kunt uw kleding (schoon en in gesloten zak) inleveren 
tussen 13.00 – 16.00 uur.  
De kleding zal worden aangeboden aan het (straatpastoraat 
van de Jacobikerk en buurtwinkel Overvecht, verbonden 
met de buurtkerk Overvecht).  
Het streven is om 3 keer per jaar een kledinginzameling te 
houden. In maart, eind juni en november (winterkleding). 
 
DANK VOOR UW STEUN   
Enkele gemeenteleden (die het konden missen) hebben 
gehoor gegeven aan het idee, om een deel van de korting 
op de energierekening als gift te storten op de rekening 
van de diaconie (Noodfonds). Hartelijk dank aan de gevers. 
Dank ook aan de Broedergroep Gideon, voor dit mooie en 
barmhartige initiatief. Het is nog steeds mogelijk om een 
gift over te maken op rekening van de diaconie. De 
Noodfonds is bedoeld om hulp te bieden aan mensen in 
financiële nood. Samen sterk: steun het werk van de 
Diaconie, door een gift over te maken op: NL 81 INGB 0007 
8505 18 t.n.v. Diaconie EBGU. 
 
Als u een vraag of probleem heeft, waar u niet zelf uitkomt; 
in financiële nood verkeerd of praktische hulp nodig heeft. 
Voor meer informatie over het doel en werk van de 
diaconie van onze kerk, verwijzen wij u naar de folder 
Diaconie EBGU. (in de gemeenschapsruimte). 
[Namens de Cie Diaconie: zr. P. Terborg, contactpersoon] 
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NIEUWSFLITS MAART 2023 
WOORD VOOR HET JAAR 2023 

                     U bent de God Die naar mij omziet! Genesis 16:13 
 

LIJDENSOVERDENKING IN 40-dagen6jd 
Het thema is: Wie zeg jij dat IK ben?  
 
Vrijdag 10 maart  Jezus, grondlegger van het geloof 
Vrijdag 17 maart Jezus, de Bevrijder 
Vrijdag 24 maart Jezus, Gods geliefde Zoon 
Vrijdag 31 maart Jezus, de goede Herder 
3 – 7 april Diensten in de Stille Week 

 
PERSOONLIJK GEBED  
In de kerk doen we voorbede, maar soms is er behoeLe 
voor persoonlijk gebed. Dat is mogelijk na de kerkdienst in 
de kerkzaal. BlijL u na de kerkdienst dan even ziNen voorin 
de kerk. 
 
BEZOEK BISSCHOPPEN  
Van 15 – 22 maart komen de bisschoppen uit de 
wereldwijde broederuniteit samen in Doorn voor een 
conferenQe. Zondag 19 maart zijn de bisschoppen Krasny 
(Tjechië), Lewis (Jamaica) en Sikombe (Tanzania) bij ons te 
gast.  
 
UNITEITSGEBEDSWACHT 
26 maart van 16.00-24.00 is EBGUtrecht aan de beurt om 
de wereldwijde uniteitsgebedswacht (gebedske^ng 24 uur 
365 dagen lang) in te vullen. U kunt zich voor een half uur 
of meer opgeven bij zr Patricia Teborg. U ontvangt dan de 
gebedsintenQes. 

 

 




