
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 7 oktober 2018 – Viering van Breken & Delen
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist: Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 30 'Vol van verwachting'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 9: 1 en 3 'Eerbied voor alle wat ademt en leeft' 

Gebed voor de wereld

Zingen: Gezang 325: 1, 2 en 3 'Niet als een storm, als een vloed'

Lezing uit de Jozefnovelle - I

Zingen: EigenWijs 68: 1 en 2 'Wonen overal nergens thuis'  

Lezing uit de Jozefnovelle – II

Zingen: EigenWijs 68: 3

Overdenking

Orgelspel

Symbool van de tafel 

Zingen: Zangen van Zoeken en Zien 658: 1, 2 en 3 'Brood op tafel'
(Tekst: Michaël Steehouder; muziek: Adoro te / Chris van Bruggen)
 

We vormen een kring als teken 
  

Tafelgebed 

Breken en delen



Onze Vader 

Vredewens

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

Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor de diaconie van de Houtrustkerk. U 

kunt ook geld overmaken (ivm met ANBI-regeling) naar NL44 
INGB 0000 1012 72 tnv VVP Den Haag / Diaconie

 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Vandaag om 12.00 uur is er lunchbios. 

Ooit verschenen de gevangenisbrieven  van  Bonhoeffer onder 
de titel ‘Verzet en overgave’. In die woorden treffen 
vertrouwen in God en opstand tegen onrecht elkaar. In de 
lunchbios van dit seizoen willen we films over dit thema laten 
zien. Als eerste de film Agent of Grace, over het leven van 
Bonhoeffer. Kosten: € 7,00 voor lunch en film. 

 Vrijdag 12 oktober om 20.00 uur wordt in Buurt-en kerkhuis 
Bethel de film Demain / Tomorrow (Frankrijk 2015) vertoond. 
Actrice Mélanie Laurent vroeg zich na de geboorte van haar 
eerste kind af: ‘In wat voor wereld leven onze kinderen over 40 
jaar?’ Met haar vriend Cyril Dion ging zij op onderzoek uit. De 
film laat zien dat kleine initiatieven grote gevolgen kunnen 
hebben.

 In de viering van zondag 14 oktober om 10:30 in de 
Houtrustkerk zal ds. Alex van Ligten uit Sneek voorgaan. 


