
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

zondag 14 mei 2017
voorganger Kees Kok
cantor-organist Marieke Stoel

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

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden (klok in reparatie)

Introïtus: Gezang 488 A Zolang er mensen zijn op aarde

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 19 Licht dat ons aanstoot

Gebed 

Zingen: ZEB 925 Wek mijn zachtheid weer. Zie bijlage.
Dit lied wordt twee keer gezongen.

Eerste lezing: Genesis 28: 10-22

Zingen: ZEB 25 c Naar U gaat mijn verlangen, Heer. Zie bijlage.
De voorganger zingt solo; de gemeente zingt het refrein.

Tweede lezing: Johannes 1: 1-13

Zingen: Gezang 161Uit uw hemel zonder grenzen

Overdenking 

Orgelspel
 
Gebeden – Stilte – Onze Vader

Slotlied (de gemeente gaat staan): Gezang 491 Gij zijt voorbijgegaan

Uitzending en zegen
Gemeente:  



Collecten (bij de uitgang)
� De eerste collecte is bestemd voor de diaconie van de Houtrustkerk.
� De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

MEDEDELINGEN
� Woensdag 17 mei om 18.00 uur komt de gesprekskring “Tegenlicht belicht” in 

de Houtrustkerk bijeen om na een gezamenlijke maaltijd de aflevering “De 
nieuwe Zijderoute” te zien en te bespreken. Volgens de Britse historicus Peter 
Frankopan, auteur van het gelijknamige boek, is Europa in verval en verschuift
het machtscentrum in de wereld zich langs de nieuwe zijderoute  van west 
naar oost. Kosten: € 5,00 voor de maaltijd. Aanmelding: prikbord in de hal; 
houtrustkerk@gmail.com of bij de kosteres (06-39223150). Kosten: € 5,00 
voor de maaltijd.

� Zondag 21 mei zal ds. Karl van Klaveren in de Houtrustkerk voorgaan.

De Houtrustkerkgemeente
gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

te ’s-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard
binnen het verband van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.

Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag – tel. 070-3457291
www.houtrustkerk.nl – houtrustkerk@gmail.com

IBAN NL44 INGB 0000101272 t.n.v. V.V.P. Den Haag


