
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 11 februari 2018
Voorganger ds. Engelien Hulsman
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

O r d e   v a n   D i e n s t
                                                           

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: Psalm 63: 2-9 (vertaling Groot Nieuws Bijbel, 
harmonisatie W. Monk)

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 6 'De vreugde voert ons naar dit huis'
Allen: vers 1, 2 en 3; cantorij: vers 4; allen: vers 5, 6 en 7

Gebed 

Zingen: Psalm 67 'God zij ons gunstig en genadig'

Eerste lezing: Exodus 22: 20-26

Zingen: Gezang 349 'O Vader, trek het lot u aan'

Tweede lezing: Matteüs 5: 33-48

Zingen: EigenWijs 32 'Wat vraagt de Heer nog meer' 

Overdenking 

Zingen: EigenWijs 13 'Hij ging van stad tot stad' 
De cantorij zingt de coupletten, de gemeente het refrein. 

Gebed – Stilte – Onze Vader

Slotlied (staande): Gezang 481: 1 en 3 'O grote God die liefde zijt' 



Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 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
 Zaterdag 17 februari om 15.00 uur is er een lezing over popmuziek en

religie door Erik Jan Tillema, een kenner, ondersteund door 
videoclips. 

 In de viering van 18 februari om 10:30 in de Houtrustkerk gaat ds. 
Karl van Klaveren voor. 

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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