
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 22 oktober 2017
Voorganger: ds. Margreet Eberwijn, Moordrecht
Cantor-organist: Marieke Stoel

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

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Psalm 78: 1, 24

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 45 “Wij komen als geroepen”

Introductie op het thema van de dienst

Gebed 

Zingen: EigenWijs 4:1, 2 “De Geest van God waait als een 
wind”

Bijbellezing: Judith 6: 2-4 (uit de Nieuwe Bijbel Vertaling)

Zingen: Gezang 285: 1 “Geef vrede, Heer, geef vrede”

Vertelling n.a.v. Judith 7



Zingen: Psalm 121

Vertelling n.a.v. Judith 8

Zingen: Tussentijds 113: 1, 2 “Hij die gesproken heeft een 
woord dat gaat”

Vertelling n.a.v. Judith 9 t/m 13

Zingen: “Vaak roepen wij Jou bij je naam”, tekst: M. de 
Bruijne, melodie gezang 63

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden – Stilte – Onze Vader

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 het Straatpastoraat 

(STEK)
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.



MEDEDELINGEN
 Woensdag 25 oktober begint het Open Huis weer. We 

komen bijeen in de kerkzaal om 14.00 uur. Rituelen 
staan deze middag centraal. Hoe bepaalde rituelen 
vorm kregen in ons leven. Religieus getinte 
plechtigheden die gebruikt worden op belangrijke 
momenten. Wat kreeg een bijzondere plaats in jouw 
leven? En welke nieuwe zijn er ontstaan in de loop van 
je leven? Wat is de waarde ervan voor ieder 
persoonlijk? Verhalen of attributen zijn interessant: 
neem ze mee! Iedereen is welkom! Daarom ‘Open 
Huis’. Informatie: Liesbeth Kromhout, tel. 06-1228 0676.

 Vrijdag 27 oktober om 10.30 uur komt de leeskring 
bijeen die het boek De existentialisten van Bakewell 
behandelt. We lezen voor deze bijeenkomst hst. 4 en 5 
(over Sartre en De Beauvoir). 

 Zondag 29 oktober zal mw. ds. Carola Dahmen in de 
Houtrustkerk voorgaan. 
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