UITNODIGING
verbintenisdienst
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Stuiver

Zondag 20 september 2020 |14:00 uur| Jacobikerk, Utrecht

De kerkenraad van de wijkgemeente ‘Kerk op Zuilen’, onderdeel van de Protestantse Gemeente
Utrecht (PKN), nodigt u van harte uit voor de verbintenisdienst van onze predikant ds. Jochem Stuiver.
Ds. Stuiver zal in deze dienst verbonden worden aan onze gemeente door ds. Elly Bakker en
aansluitend zijn intrede doen.
Deze feestelijke dienst vindt plaats op zondag 20 september a.s. om 14:00 uur. In verband met de
beperkende maatregelen wegens corona kan deze dienst helaas niet plaatsvinden in ons eigen
kerkgebouw. De dienst zal plaats vinden in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht. De
dienst is ook digitaal te volgen, meer informatie vindt u op de website www.kerkopzuilen.nl.
Tijdens de dienst is er kindernevendienst en crèche voor de jongste kinderen.
Vanwege het coronaprotocol is aanmelden voor het bijwonen van deze viering verplicht.U kunt zich
opgeven voor 13 september door een e-mail te sturen naar: scriba@kerkopzuilen.nl, of u belt naar
Annemieke Schuur, 06 5154 6486. Laat u even weten met hoeveel personen u komt en of u tot
hetzelfde huishouden behoort? Aanmelding is ook nodig om te weten hoeveel kinderen de
kindernevendienst en crèche zullen bezoeken. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, kan het zijn
dat we niet iedereen een plek kunnen geven. U ontvangt daar dan bericht over.Er is geen uitgebreide
gelegenheid voor toespraken. Wel kunt u uw tekst en bijdrage mailen aan de kerkenraad van Kerk op
Zuilen (scriba@kerkopzuilen.nl).
Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen geen receptie of drankje na afloop aanbieden. U
kunt wel bij het verlaten van het gebouw Jochem Stuiver en zijn partner Bart van Keulen kort groeten.
Wilt u een schriftelijke felicitatie sturen, dan kan dit naar:ds. J.H. Stuiver, Burgemeester van den
Helmlaan 53, 3604 CE Maarssen, jochemstuiver@kerkopzuilen.nl
Namens de wijkkerkenraad, Frans Szabo en Annemieke Schuur, voorzitters.

