
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 13 mei 2018
Voorganger: ds. Karl van Klaveren
Organist: Lieuwe de Jong

Thema: 'Zorgzaam of bezorgd'
  

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Psalm 149: 1 en 3 'Halleluja! Laat opgetogen'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 47 'Vermoeden' 

Gebed

Zingen: EigenWijs 9 'Eerbied voor alles wat ademt en leeft'

Eerste lezing: Matteüs 6: 19-34

Zingen: Tussentijds 184: 1, 2, 3 en 4 
(Tekst: Harriët Laurey, melodie: Marijke Bleij-Pel)

Tweede lezing: Lukas 10: 38-42

Zingen: EigenWijs 85: 1, 2 en 4 'In de veelheid van geluiden'

Overdenking

Orgelspel

Gebed – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied (staande): Eigenwijs 83: 1, 2 en 3 'Wees de grond onder mijn 
voeten'



Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor Exodus ZH-West.  

Uit de bajes, en dan?
Een mens verliest in de gevangenis niet alleen zijn vrijheid, 
maar vaak ook zijn baan, inkomen, huis, en het contact met 
vrienden en familie. Bovendien dragen ex-gedetineerden door 
hun veroordeling voortaan een stempel met zich mee. Dit 
draagt eraan bij dat het voor veel mensen moeilijk is om na 
detentie een positieve plek in de samenleving te vinden. 
EXODUS werkt aan begeleid wonen of ambulante begeleiding 
met  professionals en vrijwilligers.

 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Vandaag, na het koffiedrinken, om 12.30 uur vertonen we de 

tragi-komische feelgoodmovie A man called Ove. Deze Zweedse
film gaat over een boze blanke man die zijn buurt ziet 
veranderen en ook nog eens ontslagen wordt. Maar dan krijgt 
hij nieuwe buren. Deze film bepaalt ons net als vorige films uit 
de lunchbios (Layla M. en I, Daniel Blake) bij de vraag: wat 
beweegt mensen als zij zich ontheemd voelen? De kosten zijn 
5,00 euro voor lunch en film. 

 Op woensdag 16 mei is er een meditatievesper in de 
Houtrustkerk. Inloop met thee om 16.45 uur, aanvang van de 
meditatie om 17.00 uur. 

 In de viering van zondag 20 mei, Pinksteren  om 10:30 in de 
Houtrustkerk zal Alex van Heusden uit Amsterdam voorgaan. 


