
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

zondag 7 mei 2017
voorganger ds. Karl van Klaveren
cantor-organist Marieke Stoel
m.m.v. de cantorij

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

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden (klok in reparatie)

Introïtus door de cantorij: psalm 57 vers 2 en 7 t.e.m. 12 in de NBG-vertaling
 
Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: Gezang 490: 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9

Gebed 

Zingen: EigenWijs 101

Eerste lezing: Job 1: 6-12

Zingen: EigenWijs 85: 1 en 2

Tweede lezing: 1 Kronieken 21: 1-7

Zingen: EigenWijs 85: 3 en 4

Overdenking 

De cantorij zingt: Zingend Geloven deel I/II no.169 Wanneer zal uw dag van 
bevrijding komen. De gemeente zingt het refrein. Zie de bijlage.

Gebeden – Stilte – Onze Vader
Onze Vader volgens EigenWijs 76; door cantorij en gemeente afwisselend 
gezongen.
 
Slotlied (de gemeente gaat staan): EigenWijs 87

Uitzending en zegen
Gemeente:  



Collecten (bij de uitgang)
� De eerste collecte is bestemd voor Steun ouderen Moldavië.
� De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

MEDEDELINGEN
� Maandag 8 mei van 14.00 tot 17.00 uur presenteert de VVP tijdens een 

studiedag over vrijzinnig bidden in het Landelijk Dienstencentrum PKN in 
Utrecht het boek Tussen vraag en antwoord. Vrijzinnig bidden in de praktijk. 
Kosten: € 10; € 15 inclusief het boek. Het volledige programma staat op de 
website van de kerk. 

� Dinsdag 9 mei vertelt Margriet Quarles van Ufford, beleidssecretaris PGG, in 
de huisgemeente Vogelwijk over haar vrijwilligerswerk (drie maanden) in Israël
en Palestina. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Abbink, 
Groen van Prinstererlaan 101, telefoon 3258591. 

� Woensdag 10 mei om 20.00 uur houdt prof. Rick Benjamins, bijzonder 
hoogleraar vrijzinnige theologie RUG, een lezing in de Houtrustkerk. Hij 
vormde samen met Jan Offringa en Wouter Slob de redactie van het vorig jaar
verschenen boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Na de lezing 
wordt er nagepraat onder het genot van een glas en een hapje. Kosten: € 7,50

� Donderdag 11 mei om 20.00 uur is er weer een ontmoeting voor jong en oud 
in de Vrome Freule, buurtcafé Fahrenheitstraat 558. Info: ds. Karl van 
Klaveren (06-11041992)

� Vrijdag 12 mei om 19.30 uur vertonen we in de Bethelbuurtbios, Th. 
Schwenckestraat 28/30 de Japanse animatiefilm Nausicaä of the Valley of the
Wind

� Zaterdag 13 mei om 12.00 uur kunt meedoen aan een fotoworkshop Je 
wereldbeeld in beeld, met de camera op stap, verzamelen voor de pier van 
Scheveningen. We gaan eerst lunchen (voor eigen rekening). 
Info/aanmelding: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.

� Zondag 14 mei zal Kees Kok (Studenten ekklesia Amsterdam) 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.
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