HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 15 april 2018
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel
Thema: 'Elkaar dienen'
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: EigenWijs 6: 1, 2, 3, 5 en 7 'De vreugde voert ons naar dit huis'
Aansteken van de kaarsen
Votum en groet
Zingen: Gezang 479: 1 en 3 'Aan U behoort, o Heer der Heren'
Gebed
Zingen: EigenWijs 79 'Om de mensen en de dieren'
Eerste lezing: Matteüs 20: 20-22 en 26-34
Zingen: EigenWijs 28: 1 en 2 'Verborgen in oude verhalen'
Tweede lezing: Handelingen 2: 43-47 en 6: 1-6
Zingen: EigenWijs 28: 3
Overdenking
Orgelspel
Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Slotlied (staande): Eigenwijs 21:1, 2, 3, 4 en 5 'Liefde eenmaal
uitgesproken'
Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten
 De eerste collecte is voor de STEK (Stad en Kerk)
 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 In deze dienst zal aandacht worden besteed aan de expositie








‘Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag’, die na de Pasen in de
Houtrustkerk te zien is. Het bijbehorend boek is te koop via de koster.
Na de dienst is er gelegenheid om Guus en Truus Molier te feliciteren
met hun 65-jarig huwelijksjubileum. Hans Abbink zal hen toespreken.
Op woensdag 18 april om 18.00 uur bespreken we een aflevering van
VPRO Tegenlicht. Dit keer: ‘Worsteling van de Groenmens’. Ons
consumptiegedrag zit ons dwars. We weten welke schade we het
klimaat toebrengen als we lang douchen, vlees eten luxegoederen
kopen en lange vliegreizen maken. Hoe komen we tot de
broodnodige gedragsverandering zonder dat het heel onaangenaam
en onpraktisch wordt? Een discussie over de dilemma's en
hoofdbrekens van de Groenmens. U wordt verzocht zich op te geven
i.v.m. de maaltijd. Dat kan via email, lijst in de hal van de kerk of bij
de kosteres tel. 06-39223150. De kosten zijn € 5,00.
Op vrijdag 20 april om 10.30 uur is de tweede bijeenkomst van de
leeskring die zich verdiept in het soefisme. In deze tweede
bijeenkomst gaat het over de visie van Inayat Khan op God, kunst en
religie. Dat is het tweede deel van de syllabus die is uitgereikt.
Op zaterdag 21 april om 15.00 uur is er een lezing van Wim Jansen
over bidden als levenskunst. Plaats: Houtrustkerk. Kosten € 7,50.
In de viering van 29 april om 10:30 in de Houtrustkerk zal
ds. Marijke Kwant voorgaan.

