HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 8 april 2018
Voorganger ds. Mariska Kloppenburg, Alphen aan den Rijn
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk
Orgelspel
Welkom
Klokluiden
Introïtus door de cantorij: Psalm 36 vers 6-11 (NBV)
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Zingen: Eigenwijs 66: 1, 2 en 5 'Maak ons uw liefde, God'
Gebed
Zingen: Gezang 223: 1, 2, 3, 4 en 7 'De aarde is vervuld'
Lezing: Handelingen 16: 16-25 (NBV)
Zingen: Psalm 43: 1, 3, 4 en 5 'O God, kom mijn geding beslechten'
Lezing: Handelingen 16: 26-40 (NBV)
Zingen: Gezang 459: 1, 2, 5, 7, en 8 'Door de nacht van strijd en
zorgen'

Overdenking
De cantorij zingt Tussentijds 117 : 1, 2, 3 en 4 en allen samen
zingen vers 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk uitgesproken
Onze Vader
Slotlied (staande): Eigenwijs 38 'Zolang wij ademhalen'
Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten
 De eerste collecte is bestemd voor het Liliane Fonds.
Het Liliane Fonds ondersteunt kinderen en jongeren met
een handicap op de armste plekken van de wereld. Samen
met lokale partners maken we kinderen sterker en hun
omgeving toegankelijker.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Op donderdag 12 april is er in café De Freule,
Fahrenheitstraat 558, weer gelegenheid om bij elkaar te
komen voor een goed gesprek en wat gezelligheid. Vanaf
20.00 uur bent u welkom. Het café is niet alleen bedoeld
voor jongere leden (al komt ook Next daar bijeen).
 Op vrijdag 13 april zal in buurt- en- kerkhuis Bethel de
Franse speelfilm Au revoir les enfants worden vertoond.
Een waar gebeurd verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Op
een katholiek internaat raakt een leerling na de
kerstvakantie bevriend met een nieuwe leerling. ’s Nachts
ontdekt hij dat deze nieuwe scholier een keppeltje draagt
en in het Hebreeuws bidt.

