
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 4 maart 2018, derde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Organist Kees Spaans
                                                           

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Psalm 19: 1 'De hemel roemt den Heer'

Aansteken van de kaarsen

Votum en groet

Zingen: Psalm 19: 2

Gebed

Zingen: Gezang 176: 1, 3 en 4 'O Liefde die verborgen zijt'

Eerste lezing: Genesis 1: 26-27 en Psalm 139: 13-15

Zingen: EigenWijs 11: 1, 3 en 4 'Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'

Tweede lezing: Johannes 2: 18-21 en 1 Korinthiërs 12: 12-19

Zingen: Lied 973 uit Zingen en Bidden 'Om voor elkaar te zijn uw oog
en oor' (Tekst: Dolores Dufner; vertaling: Gert Landman; melodie: Charles Villiers Stanford)

Overdenking

Orgelspel

Gebed – Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van gaven
 De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze 

Houtrustkerkgemeente. 
 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 



Slotlied (staande): Eigenwijs 1 'Aan onszelf teruggegeven'

Uitzending en Zegen

Gemeente:

Mededelingen
 Op woensdag 7 maart komt de woensdaggroep voor de tweede maal 

bijeen om te spreken over het boek Heilige onrust van Frits de Lange. 
We lezen we thuis de pag. 32-72. De vorige keer hadden we het over 
de pelgrimage als metafoor. In deze bijeenkomst zal het gaan over 
‘het raadsel van het zelf’. U kunt nog gemakkelijk aanhaken. 

 Op donderdag 8 maart om 20.00 uur is iedereen weer welkom in café
De Freule, Fahrenheitstraat 558, voor een zinnig gesprek en leuke 
ontmoetingen.

 Op vrijdag 9 maart om 19.30 uur vertonen we in buurt-en-kerkhuis 
Bethel,  Thomas  Schwenckestraat 28, The Shawshank Redemption, 
een film gebaseerd op een boek van Stephen King. Het gaat over een 
vriendschap tussen twee gevangenen. 

 In de viering van 11 maart om 10:30 in de Houtrustkerk zal 
ds. Koen Holzapffel voorgaan. 

 Op zondag 18 maart om 12.00 uur is er in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen een debat in de Houtrustkerk met 
vertegenwoordigers van de Haagse politieke partijen. De discussie zal 
gaan over de situatie van vluchtelingen in de stad. De discussievragen
zijn: (1) Wat doen we als Stad van Vrede en Recht voor 
ongedocumenteerde vluchtelingen, die door Den Haag zwerven? 
(2) Het beleid van de gemeente Den Haag is anders dan andere grote 
steden. Wat moet er gebeuren/veranderen? De moderator die het 
forumdebat zal leiden is Doeke Eisma. 
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gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

te ’s-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard
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