HOUTRUSTKERKGEMEENTE
zondag 25 juni 2017
voorganger ds. Jarek Kubacki
cantor-organist Marieke Stoel

Orde van Dienst
Wonen overal nergens (echt) thuis
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden (klok in reparatie)
Introïtus: EigenWijs 19 Licht dat ons aanstoot
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Zingen: EigenWijs 11 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Gebed
Zingen: EigenWijs 71 Dit ene weten wij
Eerste lezing: Jeremia 20: 7-13
Zingen: Gezang 324 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
Tweede lezing: Mattheüs 10: 16-33
Zingen: EigenWijs 61 Tijd van vloek en tijd van zegen
Overdenking
Orgelspel
Gebeden en Onze Vader
Slotlied (de gemeente gaat staan): EigenWijs 68 Wonen overal nergens thuis
Uitzending en zegen
Gemeente:

Collecten (bij de uitgang)
De eerste collecte is bestemd voor Wilde Ganzen.
De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
MEDEDELINGEN
Onze kerketuin doet dit weekend mee aan Struinen in Haagse Tuinen (24 en
25 juni 11.00-17.00 uur). Eens in de twee jaar openen Haagse tuinenbezitters
hun (tuin)deuren. Boekjes (€ 4,00 gelden als toegangsbewijs) zijn verkrijgbaar
bij de VVV (Spui 68), Kaatje aan de Rein (Frederik Hendriklaan 63), Primera
(Bankastraat 3A) en Studio 31 (Reinkenstraat 31).
Aanstaande maandag 26 juni begint de restauratie van de luidklok en het
klokhuis van de Houtrustkerk. Na een stil voorjaar zal haar geluid binnenkort
weer te horen zijn.
En …… om dit zware werk te verlichten, zoudt U een restauratief steentje
kunnen bijdragen.
Vandaag bezoeken we de moskee van de Alevieten, Monstersestraat 184,
Den Haag. Na een maaltijd om 12.15 uur gaan we om 13.00 uur met elkaar in
gesprek. Aanmelding: 06-11041992 (ds. Karl van Klaveren) of
kvanklaveren@hotmail.com Kosten: vrijwillige bijdrage voor de maaltijd.
Zondag 2 juli zal mevr. ds. J. Nijwening in de Houtrustkerk voorgaan.
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