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Utrecht, december 2019 
 
Wat is ViaJacobi? 
Het platform ViaJacobi is een nieuw initiatief van de Jacobikerk in de binnenstad van 
Utrecht: een toegankelijke kerkgemeenschap van doorgewinterde kerkgangers, toevallige 
passanten, nieuwkomers en geïnteresseerden. Als gemeente willen we een oefenplaats 
voor het christelijk geloof zijn. We zijn ons ervan bewust dat het in deze tijd verre van 
vanzelfsprekend is om in God te geloven, maar zijn op dit punt wat eigenwijs omdat we 
ervan overtuigd zijn dat geloven écht de moeite waard is. Het geeft richting aan je leven en 
helpt je om betekenis te geven aan mooie en moeilijke momenten. Daarom organiseren we 
naast de zondagse diensten ook allerlei doordeweekse activiteiten, waar mensen welkom 
zijn voor verdieping rondom Bijbelverhalen en levensvragen, om vragen te stellen en om 
anderen te ontmoeten.  
Sinds begin 2019 krijgt een en ander concreet vorm door middel van het ViaJacobi: een 
platform voor gesprekken over leven, geloof en God. Twee keer per jaar vindt er gedurende 
2,5 maand een serie activiteiten plaats rondom een specifiek thema, zoals “Geluk”, 
“Identiteit” of “Vrijheid”. Dit thema wordt op verschillende manieren uitgewerkt: via een 
leesclub, een filosofieschool, een bijbeltafel, een festival, een retraite-weekend en een 
wekelijkse versper op zondagavond. Daarbij richten we ons primair op twintigers en 
dertigers in de binnenstad van Utrecht. Voor dit platform zoeken we op korte termijn een 
Projectcoördinator. 
 
Waarom een Projectcoördinator? 
Het afgelopen jaar hebben we twee series van ViaJacobi georganiseerd. Steeds meer 
mensen lijken de weg naar het platform te vinden. Bij elkaar brachten de avonden van 
ViaBijbel, ViaLezen en ViaFilosofie bijna 50 deelnemers naar de Jacobi. De avonden werden 
door zowel meelevende kerkleden als door ‘zoekers’ bezocht, en ze werden ervaren als 
boeiend en inspirerend. Ook was er steeds veel ruimte voor onderling contact. Het 
verlangen groeit om met deze vorm van missionair kerk-zijn verder te gaan. Belangrijke 
factoren zijn dan continuïteit en stabiliteit, wat o.a. betekent dat er de komende jaren 
steeds twee keer per jaar een serie activiteiten wordt georganiseerd. Om dit in goede banen 
te leiden, is een duidelijke organisatiestructuur voor het platform onontbeerlijk, waarbij ook 
een vast ‘gezicht’ zowel naar binnen als naar buiten een pré zou zijn. 
 
De ervaring leert dat we een groot beroep kunnen doen op vrijwilligers uit de gemeente. 
Dat is waardevol en iets om heel dankbaar voor te zijn. Wel zien we dat – vanwege de 
hoeveelheid activiteiten en de dichtheid ervan in de twee-en-halve maand dat een serie 
loopt – de ‘regeldruk’ voor vrijwilligers hoog kan oplopen. Soms wreekt zich dat, vooral 
wanneer aan het einde van een serie eigenlijk direct moet worden overgeschakeld naar het  
organiseren van het volgende seizoen (denk aan het brainstormen over aansprekende 
thema’s, het benaderen van sprekers, het inplannen van ruimtes in de kerk, enzovoort). 
Als Projectcoördinator ben je als “spin in het web” medeverantwoordelijk voor de dagelijkse 
coördinatie van het platform ViaJacobi. Je houdt je bezig met de thematisering en 
programmering van dit nieuwe platform voor gesprekken over leven, geloof en God. Je 
bewaakt de deadlines, werkt samen met de predikanten en met een team van vrijwilligers 
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en bent het vaste aanspreekpunt van ViaJacobi naar binnen én naar buiten. Bij dat laatste 
denken we ook aan contacten met bijvoorbeeld studentenverenigingen in Utrecht. 
 
Hoe is ViaJacobi verder georganiseerd? 
De activiteiten van ViaJacobi worden georganiseerd door een commissie, die bestaat uit een 
aantal zeer gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Als projectcoördinator geef je, 
samen met één van de wijkpredikanten (ds. Willem Jan de Hek), leiding aan deze commissie. 
De commissie heeft drie taakgebieden. 
 

(1) Inhoud: verantwoordelijk voor de inhoud en thematisering van de halfjaarlijkse 
series, inclusief het nadenken over sprekers, te bestuderen literatuur, en zo voorts. 
Hieronder valt ook de theologische doordenking van het project. De andere 
wijkpredikant (ds. Wim Vermeulen) denkt hierin mee.  

(2) Productie: verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de afzonderlijke 
activiteiten. Voor Via Jacobidebat wordt nauw samengewerkt met de commissie die 
de Jacobidebatten organiseert. 

(3) Communicatie: verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel online als offline. Er 
wordt nauw samengewerkt met de communicatiecommissie van de Jacobi. 

 
Gedurende het gehele jaar komt de commissie gemiddeld één keer per maand op een 
avond bij elkaar. Voor de drie taakgebieden en voor de afzonderlijke activiteiten worden 
subcommissies gevormd, die afzonderlijk van elkaar en zo vaak als nodig is bij elkaar komen. 
Als Projectcoördinator is het niet de bedoeling dat je al deze vergaderingen bijwoont, wel 
dat je op de hoogte bent van wat er allemaal speelt. 
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