HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 18 maart 2018
Voorganger ds. Marjan Driessen, Leiden
Cantor-organist Marieke Stoel
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Gezang 380: 1, 2, 3, 6 en 7 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'
Aansteken van de kaarsen
Votum en groet
Zingen: Tussentijds 9: 1, 2, 3, 13 en 14 'Wij zoeken hier uw aangezicht'
Inleiding op de dienst met als thema: 'Wie is mijn naaste? '
Gebed
Zingen: Lied 330 uit Zingen en Bidden (tweemaal)

(Tekst: Huub Oosterhuis, bij Deuteronomium 8: 7-8; melodie: Antoine Oomen)

Lezen: Deuteronomium 6: 4-8
Zingen: Gezang 62: 1, 3 en 3 'Wie oren om te horen heeft'
Begin overdenking
Zingen: Psalm 103: 1 en 3 'Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren'
Lezen: Lukas 10: 21-38
Vervolg overdenking
Orgelspel
Gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Inzameling van gaven

 De eerste collecte is voor het Leger des Heils. Het geld wordt
gebruikt voor projecten die (nog) niet door de overheid
gesubsidieerd worden. Bijvoorbeeld: de soepbus, huiskamers in
de buurt, sociale spreekuren of maaltijdprojecten.
 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk.
Slotlied (staande): Lied 416 uit Zingen en Bidden

(Tekst: Jeremiah Rankin; vertaling: Gert Landman; melodie: Ralph Vaughan Williams)

Uitzending en Zegen
Gemeente:

Mededelingen
 Na de viering is er vandaag om 12.00 uur in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen een debat in de Houtrustkerk met
vertegenwoordigers van de Haagse politieke partijen. De discussie zal
gaan over de situatie van vluchtelingen in de stad. De discussievragen
zijn: (1) Wat doen we als Stad van Vrede en Recht voor
ongedocumenteerde vluchtelingen, die door Den Haag zwerven?
(2) Het beleid van de gemeente Den Haag is anders dan andere grote
steden. Wat moet er gebeuren/veranderen? De moderator die het
forumdebat zal leiden is Doeke Eisma.
 Op vrijdag 23 maart begint er een nieuwe leeskring over het
soefisme. We beginnen met een syllabus met te lezen teksten van
o.a. Inayat Khan, die we bespreken in de eerste twee bijeenkomsten.
Daarna gaan we verder met een boekje van Willem Rudolf van Brakel
Buys, Gestalten uit de Perzische mystiek (2006). Voor verdere
informatie zie de nieuwsbrief en het prikbord in de hal.
 In de viering van 25 maart om 10:30 in de Houtrustkerk zal
ds. Jarek Kubacki voorgaan.
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