HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 18 februari 2018
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus (staande): EigenWijs 19: 1 en 3 'Licht dat ons aanstoot in de
morgen'
Aansteken van de kaarsen
Zingen: EigenWijs 19: 2
Votum en groet
Zingen: Lied 287: 1 en 2 uit Zingen en Bidden

(Tekst: André Troost; melodie : Mühlhausen 1662/Halle 1704 – ‘Morgenglanz der Ewigkeit’)

We begroeten elkaar
Gebed voor de wereld
Zingen: EigenWijs 63: 1, 3 en 4 'Voor mensen die naamloos'
Eerste lezing: Exodus 16: 1-4, 35
Zingen: Tussentijds 24: 1, 2 en 7 'Wij gaan met heel Gods volk'
Tweede lezing: Mattheüs 4: 1-11
Zingen: Eigenwijs 77 'Jezus, diep in de woestijn'
Overdenking: 'Alles van waarde is weerloos'
Orgelspel
Gebed – Stilte – Onze Vader
Inzameling van gaven
1e rondgang: Vluchtelingen Den Haag - Wereldhuis van Stek
Stek is op verschillende manieren betrokken bij vluchtelingen in onze
stad. Bij het Wereldhuis kunnen ongedocumenteerden - mensen
zonder geldige verblijfspapieren - terecht voor hulp en advies.
Het in 2016 gestarte project Haagse Huiskamer, waarin Stek
samenwerkt met verschillende maatschappelijk organisaties, wordt
de verbinding gezocht tussen nieuwkomers en mensen die al langer
in de stad leven.
Ten slotte biedt Stek hulp in crisissituaties. Voor mensen in
schrijnende situaties, die nergens anders meer terecht kunnen, is er
de tijdelijk noodopvang De Halte.
2e rondgang: voor de Houtrustkerk
Slotlied (staande): Eigenwijs 34 'Wij gaan weer verder vol van hoop'
Uitzending en Zegen
Gemeente:

Mededelingen
 Op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in de Houtrustkerk zal Erik
Jan Tillema het boek ‘Angst voor de mythe’ van dr. Arne Jonges
presenteren. Waarna dr. Arne Jonges en prof. dr. Cees den
Heijer met elkaar in debat zullen gaan. Heeft Jezus echt bestaan
of zijn de verhalen over zijn leven verzonnen?
 Op woensdag 21 februari om 18.00 uur in de Houtrustkerk kunt
u aanschuiven bij Tegenlicht belicht. We eten samen en
bekijken daarna de aflevering van VPRO Tegenlicht over de zgn.
'donuteconomie'. Kosten € 5,00 voor maaltijd en film. Opgeven
via het prikbord in de hal van kerk of per email:
houtrustkerk@gmail.com.
 Op vrijdag 23 februari om 10.30 uur komen wij bijeen op Hoge
Prins Willemstraat 166. We lezen de laatste hoofdstukken van
het gelijknamige boek van Sarah Bakewell over de
existentalisten, de pagina's 313-177. Opgeven bij ds. Karl van
Klaveren, tel 06-11041992.
 In de viering van 25 februari om 10:30 in de Houtrustkerk zal
ds. Esther Bijlsma voorgaan.
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