HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 19 augustus 2018
Voorganger: mw. ds. E. Bijlsma
Organist: Anton Baak
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Lied 113b uit Zingen en Bidden
(Tekst: Psalm 113, 2 ; melodie: Jan Valkestijn)

Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 113 'Prijst, halleluja, prijst den Heer'
Inleidende woorden
Gebed
Zingen: Gezang 380: 1, 4 en 5 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'
Eerste lezing: Deuteronomium 24: 17-22 (NBV)

Zingen: Gezang 199: 1, 2, 3 en 4 'De toekomst van de Heer is daar'
Tweede lezing: Lucas 14: 1 + 7-14 (NBV)
Zingen: Gezang 70 'De laatsten worden de eersten'
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Slotlied (staande): Lied 992 uit Zingen en Bidden (Tekst: William Livingstone
Wallace - 'What does our God require of us'; melodie: Arie Eikelboom; vertaling: Wim van der Zee)

Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor Kerk in Aktie, voor een school voor
dove kinderen in Sri Lanka.
Tineke de Silva-Nijkamp was in Nederland onderwijzeres op
een school voor slechthorende kinderen en kinderen met
ernstige spraak-/taalproblemen. In 1984 besloot zij zich
samen met haar Sri Lankaanse echtgenoot voorgoed in Sri
Lanka te vestigen en een geheel eigen school te stichten voor
de kansarme dove kinderen. Wat begon als een klein
schooltje met 16 leerlingen, is inmiddels uitgegroeid tot een
school met zo`n 100 leerlingen afkomstig uit het gehele land.
Vooral dove kinderen uit afgelegen dorpen leven onder
erbarmelijke omstandigheden. Ouders hebben geen geld om
naar een specialist te gaan, of hun kind naar een
dovenschool te sturen. Op een `normale` school zijn de
klassen te groot om een doof kind extra aandacht te kunnen
geven. Vaak wordt het kind verkeerd begrepen en daardoor
onterecht bestraft. Deze kinderen voelen zich buitengesloten

en raken geïsoleerd. Dove kinderen worden soms nog steeds
aangezien voor geestelijk gehandicapten. In de dovenschool
krijgen de kinderen een aangepaste opleiding, zodat ze in de
toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.
 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Op dinsdag 21 augustus om 20.00 uur geeft Nelleke Kan een
lezing over kloosters van de jaren rond 800. Hoe zag een
klooster er toen uit en wat voor gemeenschap woonde daar?
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8. Kosten: geen.
 Op donderdag 23 augustus van 10.30-12.30 uur: 'Ontmoeting
in de stilte', een documentaire over Bieke Vandekerckhove
die als door een wonder genas van de dodelijke ziekte ALS en
de rol die stilte daarbij speelde. I.v.m. de kleine kamer s.v.p.
aanmelden 070-3600621 of haagsevrienden@quakers.nu.
 Op zondag 26 augustus is de provinciale dag van de VVP
Zuid-Holland in de Oude Kerk te Naaldwijk.
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