HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 11 november 2018
Voorganger ds. Marjan Driessen, Leiden
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: de cantorij zingt psalm 51 vers 1-6a in NBVertaling,
harmonisatie van W. Crotch
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Inleiding op de dienst
Zingen: EigenWijs 30: 1 en 2 'Vol van verwachting'
Gebed
Zingen: Psalm 33: 5 'Van waar Hij woont, in ’t licht verheven'
Eerste lezing: Een gedeelte uit 2 Samuël 11
Zingen: Tussentijds 212: 1 'Te doen gerechtigheid'
(Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Willem Vogel)

Tweede lezing: Korte samenvatting van het verhaal van Susanna uit
het Deutero canonieke boek Daniël B
Zingen: Eigenwijs 28: 1 'Verborgen in oude verhalen'
Overdenking
De cantorij zingt 'Tekenen van hoop'

(Tekst Gea Boessenkool, melodie Jan-Willem van de Velde)

Gebeden – Stilte – Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 425 uit Zingen en Bidden (Tekst: Rikkert Zuiderveld, naar
Omer Westendorf - 'Sent forth by God’s blessing'; melodie: volksmelodie uit Wales – The Ashgrove)

Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor de PGG, voor het binnenlands
diaconaat voor ex-gedetineerden.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Vandaag om 12.00 uur geeft Marieke Stoel een koffieconcert met
luchtige orgelmuziek.
 Woensdag 14 november om 20.00 uur is de derde avond van de
leeskring over het boek ‘Alles voor allen’ met de politieke theologie
van Huub Oosterhuis. We spreken in deze bijeenkomst over de
gedachten van Huub Oosterhuis over Jezus van Nazareth; we lezen
vooraf de pagina’s 62-111.
 Donderdag 15 november vanaf 20.00 uur is iedereen die daar
belangstelling voor heeft weer welkom in café De Freule,
Fahrenheitstraat 558, voor een goed gesprek.
 Zaterdag 17 november om 15 uur is er een lezing over ‘Trump, God
en de waarheid’ door religiejournalist Robin de Wever, die schrijft
voor Trouw en veel rondreist in de VS. Na afloop is er gelegenheid om
vragen te stellen en samen wat te drinken en na te praten.
Kosten : € 7,00 incl. een glaasje wijn of frisdrank na afloop.
 Op zondag 18 november om 10:30 in de Houtrustkerk zal ds. Heleen
Joziasse voorgaan.
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