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Viering op de zondag van het werelddiaconaat 4 februari 2018
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel
Organisatie: Diaconaal Team Houtrustkerk
Thema: 'De wereld van vluchtelingen, in onze stad'

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

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 86: 1 en 2  'Om de mensen, godverlaten'

Aansteken van de kaarsen

Afstemmen op de Eeuwige

Zingen: EigenWijs 86: 3 en 5

Votum en groet

Gebed voor de mensen en de aarde

Zingen: EigenWijs 9: 1 'Eerbied voor alles wat ademt en leeft'

Over het thema

Gedicht van Remco Campert

De wereld van vluchtelingen, in onze stad (I)
— Henk Baars vertelt wat Stek doet voor de vluchtelingen die tussen 
wal en schip zijn geraakt, maar geen helper hebben
— Dick Huizenga vertelt over haar ervaringen als ondersteuner

Nuridin speelt een van zijn liederen
Dit door Nuridin in het Russisch geschreven lied gaat over twee 
kaarsen, waarvan er een feller brandt dan de ander. De andere kaars 
zegt: "Waarom brandt je zo fel? Het leven is kort. Het is beter dat je 



langzaam brandt." De fel brandende kaars zegt: "Zo kan ik meer licht 
geven aan de mensen in het donker." Het lied eindigt met de vraag: 
"Wat hebben wij gedaan in ons korte leven?"

De wereld van vluchtelingen, in onze stad (II)
— Een vluchteling uit Tadzjikistan vertelt zijn verhaal aan Liesbeth 
Kromhout
— Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij over de vraag wat wij als 
burgers en kerkgemeenschap kunnen doen? 

Zingen: EigenWijs 41 'Laat de woorden'

Gelegenheid tot vragen stellen

Inzameling van gaven
1e rondgang: diaconale collecte voor de ondersteuning van Nuridin 
2e rondgang: voor de Houtrustkerk

Slotlied (de gemeente gaat staan): Lied 416: 1 en 2 uit Zingen en 
Bidden (tekst: Jeremiah Rankin; vertaling: Gert Landman; melodie: Ralph Vaughan Williams)

Uitzending en Zegen

Gemeente:

Ontmoeting met koffie en thee en Talentenmarkt 
— Brood en soep tegen vrijwillige bijdrage
— Etaleren van zelfgemaakte kleding en verkoop van tassen 
— Aanbod van een klusjesman

Deze dienst werd voorbereid door het Diaconaal Team Houtrustkerk. 
Wij danken een ieder die heeft willen meewerken aan deze viering. 



Mededelingen
 Op woensdag 7 februari om 15.00 uur komt de leeskring 

'Heilige onrust' bijeen. We lezen het eerste hoofdstuk van het 
boek van Frits de Lange (pag. 7-36). 

 Op donderdag 8 januari om 20.00 uur is er weer een 
bijeenkomst in café De Freule, Fahrenheitstraat 558.  

 In de viering van 11 februari om 10:30 in de Houtrustkerk zal 
ds. Engelien Hulsman voorgaan. 
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