HOUTRUSTKERKGEMEENTE
zondag 30 juli 2017
voorganger ds. Marcel Kemp
cantor-organist Marieke Stoel
m.m.v. de cantorij

Orde van Dienst
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden (klok in reparatie)
Introïtus: Vrouwe Wijsheid
Tekst van Gonny Luijpers, melodie van Riet Carpay, bewerking Marieke Stoel.

Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Zingen: EigenWijs 85 In de veelheid van geluiden
Gebed
Zingen: EigenWijs 37 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Inleiding op de lezingen
Eerste lezing: 1 Koningen 3: 5-12
Zingen: ZEB 848 (gemeente 1, 3 en 5; cantorij 2 en 4)

Zie de bijlage.

Tweede lezing: Matthéüs 13: 44-52
Zingen: EigenWijs 58 Gods Geest als levensadem
(gemeente 1 en 2; cantorij 3 en gemeente 4 en 5)
Overdenking
Cantorij: Reislied
Tekst van Michaël Steehouder, muziek van Chris van Bruggen.

Gebeden
Slotlied (de gemeente gaat staan): Gezang 479 Aan U behoort, o Heer der heren
Uitzending en zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang)
De eerste collecte is bestemd voor HaaStu. het Haags studentenpastoraat.
De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
MEDEDELINGEN
Onze predikant Karl van Klaveren is 17 juli tot en met 27 augustus met vakantie.
Waarnemers zijn: Liesbeth Kromhout, pastoraal medewerker (06-12280676) en
ds. Arne Jonges (070-3061640).
Na de dienst (12.00-12.30 uur) is er weer een koffieconcert met Bas Maassen
(tenor) en Annelies Dieudonné (piano). Uitvoering werken van Schumann
(“Dichterliebe”), Mahler (“Lieder eines fahrenden Gesellen”), Fauré en Schubert.
Toegang vrij, collecte aan de uitgang.
Restauratie luidklok “Nicolette” en klokhuis ad € 14.119,77 incl. 21 % btw.
Nicolette is nu met haar metalen “korset” naar het atelier Boelot om te
revalideren. Leden, vrienden en sponsoren zijn langs geweest en hebben haar
ruimhartig financieel ondersteund met € 14.840,00. Nicolette is heel blij en
dankbaar voor zoveel liefhebbende aandacht, ze ligt op zaal, maar er volgen nog
meer operaties. Nicolette bedankt voor al het bezoek en hoopt spoedig weer haar
werk bij de Houtrustkerk (die ook al revalideert!) te kunnen hervatten!
In de dienst van 6 augustus zal dr. W. van der Meiden (werkzaam bij Stek) in de
Houtrustkerk voorgaan; het Houtrustkerkkoor verleent haar medewerking.
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