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

Er is weer vraag naar deugdzaamheid

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 39 Zomaar een dak boven wat hoofden 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 90 Leef je verhaal

Gebed 

Zingen: EigenWijs 59 Stem als een zee van mensen

Eerste lezing: “Mijn vader zei”

Zingen: EigenWijs 61 Tijd van vloek en tijd van zegen

Tweede lezing: Mattheüs 22: 34-40

Zingen: EigenWijs 63 Voor mensen die naamloos

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden

Slotlied (de gemeente gaat staan): EigenWijs 2 Als God ons thuis brengt

Uitzending en zegen
Gemeente:  



Collecten (bij de uitgang)
� De eerste collecte is bestemd voor de stichting Exodus in het Haagse 

Statenkwartier: opvang (begeleid wonen) met een begeleidingsprogramma 
van (ex-)gedetineerden.  

� De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerkgemeente.

MEDEDELINGEN
� Na de kerkdienst om 12.00 uur is er weer een koffieconcert in de Houtrustkerk

(Houtrustweg 3 hoek Beeklaan 535). De internationaal bekende en 
getalenteerde pianist Erwin Rommert Weerstra geeft een recital; op het 
programma staan La Valse van Ravel, Rondo in D van Mozart en deel 11 uit 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus van Olivier Messiaen. Toegang vrij, collecte 
na afloop.

� In de reeks Islam door de ogen van moslims bezoeken we op dinsdag 31 
januari de  Mobarak moskee (Benoordenhout, Oostduinlaan 79). Na een 
maaltijd om 18.00 uur gaan we met elkaar in gesprek. Aanmelding: 06-
11041992. 

� De woensdagmiddaggroep in de Houtrustkerk bespreekt op 1 februari om 
15.00 uur het boek van de Amerikaanse dichter Christian Wiman Mijn heldere 
afgrond over geloven, poëzie en sterven. De vrijdagavondgroep in het buurt-
en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) bespreekt het boek van 
Christian Wiman op 3 februari om 20.00 uur. Gespreksleiders: ds. Karl van 
Klaveren (06-11041992) en ds. Axel Wicke (070-3316432). Aanmelden niet 
nodig; bijdrage voor koffie en thee.

� Op woensdag 1 februari om 16.45 uur is er weer een meditatievesper in de  
Houtrustkerk. Kosten: vrijwillige bijdrage voor de thee. Info: Joke Hoogakker 
(070-3651745).

� In de dienst van 5 februari zal Maria Opgelder in de Houtrustkerk voorgaan.


