HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 9 december 2018 - 2e Advent - Dienst van Breken & Delen
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Organist: Kees Spaans
Thema: 'Laatste profeet? '
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Gezang 124: 1, 2 en 3 'Nu daagt het in het oosten'
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Zingen: Gezang 124: 4 en 5
Gebed voor de wereld

Zingen: EigenWijs 30: 1 en 2 'Vol van verwachting'
Lezing: Maleachi 1 en 2
Zingen: EigenWijs 32 'Wat vraagt de Heer nog meer'
Lezing: Maleachi 3
Zingen: EigenWijs 100 'Komen ooit voeten gevleugeld'
Overdenking
Orgelspel
Symbool van de tafel
Zingen: Lied 658 uit Zangen van Zoeken en Zien
(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 35 'Wij moeten gaan'
Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat.
Jongeren in Colombia worden opgeleid tot topkok. In de
sloppenwijken van Bogota houden drugsgeweld en criminaliteit
jongeren volledig in de greep. Kerk in Aktie brengt daar met een
ambitieus project verandering in.

 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Amnesty kaarten.
In december zullen er weer groetenkaarten van Amnesty in de kerk
liggen om te versturen naar mensen die omwille van hun geweten
gevangen zitten. De kaarten zijn al gefrankeerd en geadresseerd en
worden per vier stuks verkocht voor € 5,00. In een begeleidende brief
vindt u informatie over de geadresseerde en zijn of haar situatie.
 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds aan de gang in
buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.
Verschillende voorgangers uit onze kerkgemeenschap gaan voor bij
het kerkasiel. Zij zoeken mensen die als bezoeker mee willen gaan.
 Woensdag 12 december om 20.00 uur is de een na laatste
bijeenkomst rond het boek ‘Alles voor allen’ over de theologie van
Huub Oosterhuis. Thuis lezen we de pagina’s 112-140 en 161-186.
Het thema van de avond is: ‘De Geest en de ekklesia’.
 Donderdagochtend 13 december treedt het Houtrustkoor op met een
kerstprogramma in De Herbergier in Zoetermeer. Het adres is:
Zegwaartseweg 66a.
 In de dienst van zondag 16 december om 10:30 in de Houtrustkerk zal
ds. Jarek Kubacki voorgaan.
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