
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 18 november 2018
Voorganger ds. Heleen Joziasse
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van het Houtrustkerkkoor

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Psalm 9: allen: vers 1, 4 en 5, koor: vers 6 en allen: vers 10 
'Met heel mijn hart zing ik uw eer' 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet
V: Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
A: daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw 
vleugelen
V: Want bij U is de bron van leven,
A: in uw licht zien wij het licht. 

V: Vrede met u
A: Vrede ook met u
Amen 

Zingen: EigenWijs 74 'Een schoot van ontferming'

Gebed

Zingen: Lied 330 uit Zingen en Bidden 
(Tekst: Huub Oosterhuis, bij Deuteronomium 8: 7-8; melodie: Antoine Oomen)

Eerste lezing: Exodus 30: 11-16

Zingen: EigenWijs 32 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons'

Tweede lezing: Marcus 12: 38 - 13: 2

Zingen: Gezang 9: 1-4 'Mijn hart verheugt zich zeer'



Overdenking 

Het koor zingt  'Warum betrübst du dich' van J.H. Schein
(1586-1630)

'Warum betrübst du dich, mein Herz, bekümmerst dich und trägest 
Schmerz nur um das zeitlich Gut?
Vertrau du deinem Herren Gott, der alle Ding erschaffen hat.'

Gebeden, afgewisseld met het zingen van Lied ‘Luister God’ (John L. Bell
en Graham Maule (Ned. vertaling: Erna Treurniet) Uit: Opstaan! Meer 
liederen uit Iona, Glasgow. Kok, 2008.) 

Slotlied (staande): EigenWijs 37 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie, voor kinderen 

van vluchtelingen. Grote zorgen bestaan er bij ouders en 
hulpverleners over de toekomst van hun kinderen. Met het 
project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in 
het M-O (MECC) deze Syrische vluchtelingenkinderen met 
onderwijs. Geef hoop; zij mogen niet verloren gaan. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Mededelingen
 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds gaande in 

buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30. 
Graag aandacht hiervoor in de vorm van voorgaan, 
aanwezigheid, eten en drinken of financiële hulp. Ga er eens een
kijkje nemen. 

 Woensdag 21 november om 16.45 uur is er meditatievesper in 
de Houtrustkerk. 



 Woensdag 21 november om 18.00 uur willen we in de 
Houtrustkerk samen eten en daarna de Tegenlichtaflevering 
‘Voorbij de groene horizon’ bekijken. Die gaat over de vraag hoe 
de wereld eruit zal zien als we zijn overgeschakeld op groene 
energie. Daar is nog nauwelijks over nagedacht. Aanmelden via 
prikbord of de website. Kosten: € 7,00. 

 Op zondag 25 november om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren 
in de Houtrustkerk voorgaan. Op deze laatste zondag van het 
kerkelijk jaar zullen de overledenen van het afgelopen jaar uit 
onze kring worden herdacht. 
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