
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 2 september 2018
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Organist: Anton Baak

Thema: 'De roep van vrijheid in de poëzie van Huub Oosterhuis'

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 39: 1 en 2 'Zomaar een dak boven wat hoofden' 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 19: 1 en 2 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' 

Gebed voor de wereld

Zingen: EigenWijs 59 'Stem als een zee van mensen' 

Lezing: Psalm 126 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

Zingen: EigenWijs 2 'Als God ons thuisbrengt' 

Lezing: Psalm 126 (150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis

Zingen: Gezang 247: 1 en 3 'De Geest des Heren heeft'

Overdenking

Orgelspel

Gebeden

Slotlied (staande): Gezang 490: 'Hier is een stad gebouwd'



Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor het Rode Kruis, dat een 

noodoproep doet voor hulp aan mensen in Syrië. 
De situatie in Syrië verandert. Inwoners  keren voorzichtig 
terug naar plekken waar het weer rustiger is. Maar in zeven 
jaar oorlog is er veel vernietigd. Het Rode Kruis is onder de 
indruk van de veerkracht van de mensen in Syrië. Met 
vereende krachten proberen zij hun leven weer vorm te 
geven. Geld is er nodig voor herstel van huizen. Stromend 
water en sanitair.  En zaden en gereedschap voor het 
verbouwen van een groentetuin. Zullen we het werk van het 
Rode Kruis in Syrië steunen! 
U kunt ook geld overmaken (i.v.m. met ANBI-regeling) naar 
IBAN NL44 INGB 0000 1012 72 t.n.v V.V.P. Den Haag onder 
vermelding van: Diaconie, noodoproep Rode Kruis. 

 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Vandaag is er om 12.00 uur een korte algemene 

ledenvergadering. 
 Op zaterdag 8 september om 15.00 uur wordt het nieuwe 

kerkelijk seizoen geopend. Zanger-performer Martijn  
Kogelenberg  zingt voor ons en begeleidt zichzelf op gitaar. 
Het thema verraadt de trant van de muziek: ‘Van Russische 
liederen tot protestsongs’. Na afloop zijn er hapjes en 
drankjes. Kosten: € 7,00. 

 Op zondag 9 september om 10:30 zal mw. ds. Marthe de 
Vries uit Wassenaar in de Houtrustkerk voorgaan. 


