
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 4 november 2018 
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 9 'Eerbied voor alles wat ademt en leeft' 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 47 'Vermoeden'

Gebed voor de wereld

Zingen: EigenWijs 68 'Wonen overal nergens thuis'

Lezing: Jozua 2: 1-23



Zingen: Zingen en Bidden, lied 738: 1, 2 en 3
 (Tekst: Ria Borkent, vrij naar John L. Bell - 'There is a line of women'; melodie: Wim Ruessink)

Lezing: Hebreeën 13: 1-3

Zingen: EigenWijs 38: 1 en 4 'Zolang wij ademhalen'

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden – Stilte – Onze Vader

Slotlied (staande): EigenWijs 87 'Ga dan op weg'

Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten
 De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze 

Houtrustkerkgemeente. U kunt ook geld overmaken (i.v.m. met
de ANBI-regeling) naar rekening NL44 INGB 0000 1012 72 t.n.v 
de V.V.P. Den Haag onder vermelding van 'Diaconie'. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Sinds 26 oktober verblijft het Armeense gezin Tamrazyan, dat 

eerder in de Gereformeerde kerk in Katwijk onderdak vond, in 
buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag waar hen kerkasiel wordt
geboden. In nauw overleg hebben PGG, Diaconie en Stek 
daartoe besloten. Dit betekent dat daar een doorlopende 
dienst wordt gehouden. Hulp is mogelijk in de vorm van 
aanwezigheid, voorgaan of praktische hulp, zoals 
boodschappen doen en zorgen voor eten en drinken. Verdere 
informatie bij Liesberth Stortenbeek, 06-10509585. 



 De ingezamelde goederen zullen vandaag naar de Noorderkerk 
worden gebracht. Via Rachma in Rotterdam gaan deze naar het
vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. 

 Woensdag 7 november om 14 uur: OpenHuis met als thema: Is 
er veel veranderd de afgelopen 50 jaar in onze gemeenschap? 
Was vrijzinnig anno 1968 hetzelfde als vrijzinnig 2018? Wat was
toen anders dan nu? Voelt het als beter, die veranderingen nu?
Wat heb je als basis ervaren? Wat mis je nu? Òf ben je blij dat 
allerlei manieren van denken nu verleden tijd zijn? We gaan in 
gesprek met elkaar. Van harte welkom. 

 Vrijdag 9 november wordt de film ‘Departures’ (2008) vertoond
in buurt-en-kerkhuis Bethel. Daigo verliest zijn baan en keert 
samen met zijn vrouw terug naar zijn geboortedorp. Op zoek 
naar werk reageert hij op een advertentie voor ‘assistentie bij 
vertrekken’. Tijdens de sollicitatie komt hij er echter snel achter
dat dit niet om werk in een reisbureau gaat. Indrukwekkende, 
fijngevoelige film die zelfs uitvaartondernemers tot tranen toe 
roert. Aanvang: 20 uur. 

 Op zondag 11 november om 10.30 uur zal ds. Marjan Driessen 
in de Houtrustkerk voorgaan. 

 Op zondag 11 november om 12.00 uur geeft Marieke Stoel een 
koffieconcert met luchtige orgelmuziek. 
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