
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 10 december 2017
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Organist: Kees Spaans

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

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Gezang 124: 1, 3 en 5

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: Tussentijds 129: 1 en 2

Gebed 

Zingen: EigenWijs 26

Lezing: Openbaring 13: 1-18

Zingen: EigenWijs 98

Lezing: Jesaja 55: 1-9

Zingen: Tussentijds 126: 1 en 2

Overdenking

Orgelspel

Gebed – Stilte – Onze Vader 

Slotlied: EigenWijs 73



Uitzending en zegen

Gemeente:   
 

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is bestemd voor het Pastoraat van de PKN. 
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

MEDEDELINGEN
 Vandaag vindt na de kerkdienst de uitgestelde algemene 

ledenvergadering (ALV) plaats. 
 Dinsdag  12  december  om 20.00 uur vertonen we in de 

Houtrustkerk i.s.m. de Haagse Mug de documentaire ‘Shadow 
World’  over  de  schimmige wereld van de internationale 
wapenhandel. Vrij toegang, maar vanwege huur van de  
documentaire  wordt  een vrijwillige bijdrage van € 3,00 (of meer) 
op prijs gesteld. 

 Woensdag 13 december is er weer Open Huis in de Houtrustkerk. 
We komen bijeen in de kerkzaal om 14.00 uur. Denkend aan de 
komende feestdagen: welke bijzondere gedachten zou jij willen 
doorgeven voor kerst 2017? Of waar heb jij goede herinneringen 
aan? Schrijf ze op en neem ze mee! Informatie: Liesbeth 
Kromhout, tel. 06-1228 0676.

 Donderdag 14 december om 20.00 uur is er weer ruimte voor een
zinnig gesprek in café De Freule,  Fahrenheitstraat  558.

 Vrijdag 15 december om 10.30 uur komt de leeskring bijeen die 
het boek De existentialisten van Bakewell behandelt. We lezen 
voor deze bijeenkomst hst. 8 en 9 (over Heidegger, Levinas en De 
Beauvoir). 

 Zaterdag 16 december om 15.00 uur geeft het Fins vrouwenkoor 
TAIKA een concert in de Houtrustkerk. 
Kosten: volwassenen € 15, kinderen tot 12 jaar € 10. 
Kaartverkoop: via www.taikachoir.nl of aan de deur.

 Zondag 17 december zal mw. ds. Iris Hasselbach in de 
Houtrustkerk voorgaan. 


