
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 16 december 2018, 3e Advent
Voorganger ds. Jarek Kubacki
Cantor-organist Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 70 'Als alles duister is'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 30 'Vol van verwachting' 

Gebed 

Zingen: EigenWijs 57 'In de harten van de mensen' 

Eerste lezing: Sefanja 3: 14-20

Zingen: EigenWijs 61 'Tijd van vloek en tijd van zegen'

Tweede lezing: Lukas 3: 7-18

Zingen: EigenWijs 62 'Hoor maar ik kan niet horen' 

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden 

Slotlied (staande): EigenWijs 82 'God schenk ons de kracht' 

Uitzending en Zegen

Gemeente: 



Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor STEK. Via STEK richten wij onze

aandacht op specifieke buurt- en kerkprojecten in verschillende 
buurten en wijken van de stad. Verbinden, elkaar beschermen, 
versterken bezielen. Uitgevoerd deels in en vanuit diaconale 
locaties zoals de Paardenberg (Transvaal), de Oase (Spoorwijk), de
Kinderwinkel (Moerwijk) en Bethel (Segbroek). 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Amnesty kaarten. 

In december zullen er weer groetenkaarten van Amnesty in de 
kerk liggen om te versturen naar mensen die omwille van hun 
geweten gevangen zitten. De kaarten zijn al gefrankeerd en 
geadresseerd en worden per vier stuks verkocht voor € 5,00. In 
een begeleidende brief vindt u informatie over de geadresseerde 
en zijn of haar situatie. 

 Vandaag staan in de hal kerstgroeten klaar staan om 
rondgebracht te worden naar onze leden die niet (meer) naar de 
kerkdiensten kunnen komen. Graag uw hulp bij het rondbrengen. 
De mensen die deze groeten ontvangen stellen het altijd 
bijzonder op prijs. Laten we hen niet vergeten. 

 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds aan de gang
in buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28. 
Verschillende voorgangers uit onze kerkgemeenschap gaan voor 
bij het kerkasiel. Zij zoeken mensen die als bezoeker met hen mee
willen gaan. 
Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 1104 1992.

 Op dinsdag 18 december zal ds. Karl van Klaveren in de ochtend 
een voordracht houden over het Thomasevangelie, dat in 1945 



werd hervonden in het Egyptisch woestijnzand nabij Nag 
Hammadi. Naast de inhoud van dit belangwekkende geschrift zal 
zijn lezing ingaan op de verhouding ervan tot de ons bekende 
canonieke evangeliën. Deze lezing met lunch vindt plaats in de 
Kloosterkerk en begint om 10.30 uur. 
Voor aanmelding wordt u gevraagd om te corresponderen met 
Gillis Mol via e-mailadres: gillismol@hotmail.com. 

 Op donderdag 20 september kunt u vanaf 20.00 uur aanschuiven 
bij de speciale gesprekstafel in café De Freule, Fahrenheitstraat 
558, voor zinnige of gewoon gezellige gesprekken met mensen uit
buurt en kerk. We organiseren deze kring samen met ds. Axel 
Wicke van de wijkgemeente Den Haag West. 

 Op zondag 23 december om 10:30 in de Houtrustkerk zal Willem 
van de Meiden voorgaan. 

 In de kerstnachtdienst, maandag 24 december om 22:00 uur zal 
ds. Karl van Klaveren voorgaan. In deze dienst zal het 
Houtrustkerkkoor medewerking verlenen. 
Na de viering in de kerstnacht is er zoals altijd een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje. Iedereen is welkom. 
Neem gerust vrienden of familie mee of zomaar iemand die je 
ontmoet op straat! 

 Op kerstochtend, dinsdag 25 december om 10:30 zal ds. Heleen 
Joziasse voorgaan. In deze dienst zal de cantorij zingen. 

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
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