
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 11 maart 2018 
Voorganger ds. Koen Holzapffel, remonstrants predikant te 

Rotterdam
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel 

Welkom

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: Psalm 122 in een harmonisatie van 
Robinson 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Gezang 170 : 1, 2 en 5 ‘Meester, men zoekt u wijd en zijd’

Gebed 

Zingen: Gezang 487: 1 en 3 ‘De Heer heeft mij gezien’

Lezing: Matteüs 4: 23 – 5: 12

Zingen: Gezang 463: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘O Heer die onze Vader zijt’

Overdenking 

Cantorij: ‘Wek mijn zachtheid weer’, tekst van Huub Oosterhuis, 
melodie van Antoine Oomen

Gebeden



Collecten
 1e rondgang: Kerk in actie

KERKEN IN ALMERE RUNNEN EEN SOCIALE SUPERMARKT
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang nog 
vaak ontbreekt en veel armoede en werkloosheid 
voorkomt. De diaconieën van de verschillende kerken 
werken samen om mensen in financiële nood bij te staan 
met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. 

 2e rondgang: Houtrustkerk

Slotlied (staande): Gezang 172: 1, 2, 3 en 4 ‘Een mens te zijn op 
aarde’

Uitzending en Zegen

Gemeente:   
 

Mededelingen
 Op woensdag 14 maart om 14.00 uur in de Houtrustkerk is 

er weer Open Huis. Dat is een week vóór de verkiezingen. 
Daar kunnen we iets mee doen. Welke items zijn voor jou 
belangrijk. Wat weegt het zwaarst. Blijf je trouw aan je 
keuzes uit het verleden. Stem je bij de gemeenteraads-
verkiezingen anders. Wegen daar andere belangen? 

 Op donderdag 15 maart om 20.00 uur in de Houtrustkerk 
willen we onder leiding van dr. Arne Jonges nadenken over 
‘Europa’, dat de laatste jaren door het rumoer van 
populisten nogal  omstreden  is.  

 ‘We plegen verraad als we van Jezus religie maken.’ Dat is 
het thema van een Tweede Vrijzinnige Lezing, die zal 



worden gegeven door prof. Frits de Lange. 
Plaats: Geertekerk  in  Utrecht.  Datum: vrijdag 16 maart. 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30  uur.  Kosten: € 10  
Aanmelding via de website: www.devrijzinnigelezing.nl.

 In de viering van 18 maart om 10:30 in de Houtrustkerk zal 
ds. Marjan Driessen uit Leiden voorgaan. 

 Op zondag 18 maart om 12.00 uur is er in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen een debat in de 
Houtrustkerk met vertegenwoordigers van de Haagse 
politieke partijen. De discussie zal gaan over de situatie van
vluchtelingen in de stad. De discussievragen zijn: (1) Wat 
doen we als Stad van Vrede en Recht voor 
ongedocumenteerde vluchtelingen, die door Den Haag 
zwerven? (2) Het beleid van de gemeente Den Haag is 
anders dan andere grote steden. Wat moet er 
gebeuren/veranderen? De moderator die het forumdebat 
zal leiden is Doeke Eisma.
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