
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

zondag 16 juli 2017
voorganger ds. Marthe de Vries
cantor-organist Marieke Stoel
m.m.v. de cantorij

O r d e   v a n   D i e n s t

Verliezen en vinden

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden (klok in reparatie)

Introïtus: De cantorij zingt psalm 86: 1-6, onberijmd, op een harmonisatie van J.Turle. 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 612 Wij komen als geroepen.  Zie de bijlage.

Inleiding 

Zingen: Gezang 463 O Heer die onze Vader zijt

Gedicht van Toon Tellegen  Uit: Gedichten 1977-1999/2000

Bijbellezing: Lucas 15:1-10

Zingen (cantorij en gemeente): Lied 896 Wie heeft zijn geld verloren.  Zie de bijlage.

Overdenking 

Zingen: Verzameld Liedboek 239 Die mij droeg op adelaarsvleugels.
Eerst zingt de cantorij het lied voor en daarna herhaalt de gemeente het lied.

Gebeden 

Slotlied (de gemeente gaat staan): EigenWijs 82 God, schenk ons de kracht 

Uitzending en zegen

Gemeente:  



Collecten (bij de uitgang)
� De eerste collecte is bestemd voor Exodus, een stichting voor opvang en 

begeleiding van ex-gedetineerden en hun familieleden. De stichting is gevestigd 
in drie geschakelde panden aan de Frankenslag in het Haagse Statenkwartier 
met een ruimte voor 20 bewoners. Een persoonlijke en kleinschalige aanpak is 
kenmerkend voor de werkwijze.

� De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

MEDEDELINGEN
� Onze predikant Karl van Klaveren is XXXXXX met vakantie. Waarnemers zijn: 

Liesbeth Kromhout, pastoraal medewerker (06-12280676) en ds. Arne Jonges 
(070-3061640).

� Restauratie luidklok “Nicolette” en klokhuis ad € 14.119,77 incl. 21 % btw. 
Nicolette is nu met haar metalen “korset” naar het atelier Boelot om te 
revalideren. Leden, vrienden en sponsoren zijn langs geweest om haar financieel
te ondersteunen met € 10.540,00. Nicolette is heel blij en dankbaar voor zoveel 
liefhebbende aandacht, ze ligt op zaal, maar er volgen  nog meer operaties. 
Nicolette bedankt voor al het bezoek en hoopt spoedig weer haar werk bij de 
Houtrustkerk te kunnen hervatten! 

� Woensdag 19 juli om 15.30 uur is er een vrijzinnige zomerontmoeting bij de 
Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46, met een lezing De Kelten, feit 

en fictie door ds. Marthe de  Vries. Aansluitend een drankje en een hapje.  
� In de dienst van 23 juli zal ds. Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant, in de 

Houtrustkerk voorgaan. 
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