
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 6 mei 2018
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist: Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 31: 1 'Vrede voor jou, hierheen gekomen'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 72 'Laudate omnes gentes' (driemaal zingen)

Gebed

Zingen: EigenWijs 58: 1, 2, 3 en 4 'Gods Geest als levensadem'

Eerste lezing: Genesis 28: 10-15

Zingen: Lied 344 uit Zangen van Zoeken en Zien 
(Tekst: Herman Verbeek, muziek: Chris Fictoor)

Tweede lezing: Handelingen 1: 1-12

Zingen: Gezang 234 'Al heeft Hij ons verlaten'

Overdenking

Orgelspel

Gebed – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied (staande): Eigenwijs 68 'Aan onszelf teruggegeven'

Uitzending en Zegen

Gemeente:



Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze 

Houtrustkerkgemeente. 
 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Op donderdag 10 mei om 20.00 uur  is er weer een cafékring met als 

gastheren ds. Axel Wicke van wijkgemeente Den Haag West en ds. 
Karl van Klaveren van de Houtrustkerk. Voor wie onbekend is met 
deze kring: we zitten meestal achterin aan een lange tafel en praten 
daar over van alles en nog wat. Het eerste drankje is gratis. Bent u 
nog niet eerder geweest? Dan bent u extra welkom! Adres: café De 
Freule in Fahrenheitstraat 558. 

 Op vrijdag 11 mei om 19.30 uur vertonen we de Nederlandse 
speelfilm Simon. Deze met vier gouden kalveren bekroonde film van 
Eddy Terstal gaat over de vrijheden van de Nederlandse  
maatschappij. Een stoere hashdealer en rokkenjager leert toevallig 
een schuchtere homoseksueel kennen. De twee raken bevriend met 
elkaar, een vriendschap die tot de dood zal reiken. Tijd: inloop om 
19.30 uur, aanvang: 20.00 uur. Plaats: buurt- en-kerkhuis Bethel, 
Thomas Schwenckestraat 28. 

 In de viering van zondag 13 mei om 10:30 in de Houtrustkerk zal 
ds. Karl van Klaveren voorgaan. 

 Op zondag 13 mei om 12.30 uur vertonen we de tragi-komische 
feelgoodmovie A man called Ove. Deze Zweedse film gaat over een 
boze blanke man die zijn buurt ziet veranderen en ook nog eens 
ontslagen wordt. Maar dan krijgt hij nieuwe buren. Deze film bepaalt 
ons net als vorige films uit de lunchbios (Layla M. en I, Daniel Blake) 
bij de vraag: wat beweegt mensen als zij zich ontheemd voelen? De 
kosten zijn 5,00 euro voor lunch en film. Opgeven via e-mail, de lijst in
de hal van de kerk of bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.

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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