
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 9 september 2018
Voorganger: mw. ds. M.F. de Vries, Wassenaar
Cantor-organist: Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 45: 1 en 2  'Wij komen als geroepen'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 45: 3

Gebed

Zingen: Gezang 86: 1, 2, 3 en 5 'De wereld is van Hem vervuld'

Eerste lezing: 1 Koningen 19: 8-13 (Naardense bijbelvertaling)

Zingen: EigenWijs 47 'Vermoeden'

Tweede lezing: Ezechiël 47: 1, 2, 8-12

Zingen: Gezang 242: 1 en 2 'Komt laat ons deze dag'

Overdenking

Orgelspel

Gebeden

Slotlied (staande): Gezang 479 'Aan U behoort, o Heer der heren'

Uitzending en Zegen

Gemeente: 



Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor het Wereldhuis van Stek, voor diaconale 

hulp aan asielzoekers. Stek is op verschillende manieren betrokken
bij vluchtelingen in onze stad. Bij het Wereldhuis kunnen 
ongedocumenteerden - mensen zonder geldige verblijfspapieren - 
terecht voor hulp en advies. 

 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Op woensdag 19 september beginnen de meditatievespers weer 

om 16.45 uur in de Houtrustkerk. 
 Op woensdag 19 september om 18.00 uur in de Houtrustkerk is er 

'Tegenlicht belicht' met maaltijd en een zinvol nagesprek. 
Deze keer bekijken we ‘Koorddansen in Koeweit’. Koeweit heeft 
een grondwet en een parlement. Dat lijkt mooi, maar door  de  
vanzelfsprekende welvaart leven de jongeren met een gevoel van 
doelloosheid. De feministische Fareah al Saqqaf probeert de 
jongeren los te weken uit de welvaartsbubbel en in contact met de
werkelijkheid te brengen. 
Aanmelden op prikbord in hal of de website. 
Kosten: € 7,00 voor maaltijd en film. 

 Op zondag 16 september is er een oecumenische dienst ter 
gelegenheid van de Vredesweek in het gebouw van de 
Evangelische Broedergemeente, Chasséstraat 1. Aanvang: 10.30 
uur. De liturg is ds. Christine Welschen en de overdenking wordt 
verzorgd door ds. Karl van Klaveren. 

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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