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Voorganger Alex van Heusden, Amsterdam
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus door de cantorij:  'Levenslicht' 
(Tekst: Arne Jonges, muziek: Marieke Stoel)

Aansteken van de kaarsen op de avondmaalstafel

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 601 uit Zingen en Bidden 
(Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen)

Gebed

Zingen: Lied 323 uit Zingen en Bidden 
(Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen
Handelingen 2:1-13

Zingen: Lied 691 uit Zingen en Bidden 
(Tekst: Marijke de Bruijne, melodie: Gon Voorhoeve)

Overdenking

De cantorij zingt 'Om adem' (Tekst Margreet Spoelstra, muziek Marieke Stoel)

Om adem

Gebeden



Slotlied (staande): EigenWijs 43 
(Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Ic wil mi gaen vertroesten)

Uitzending en zegen

Gemeente: 

Collecten
 De eerste collecte is voor de Wilde Ganzen, deze keer 
voor Sri Lanka. Oorlogsweduwen in Sri-Lanka hebben drie 
kleine verzoeken ingediend: ze willen graag een kleine 
vrachtwagen aanschaffen, materiaal om hun pindaproductie te
verbeteren en bijles en training voor kinderen die dreigen de 
school te verlaten. Geef deze vrouwen en hun gezinnen een 
hoopvolle toekomst. 
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk

Mededelingen
 Op zondag 27 mei is er om 12.00 uur een koffieconcert 
van Beth & Flo, twee pianistes die het liefst concerten geven 
met iets méér. Claudette Verhulst en Elsbet Remijn zijn in 2014
afgestudeerd in de master klassiek piano aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Als pianoduo Beth & Flo maken 
zij een klassiek recital tot iets vrolijks en verrassends! Verhalen
vertellen, flirten met het publiek en ondertussen muziek laten 
horen – dat is wat Beth & Flo het liefste doen. Zij treden op in 
theaters en concertzalen, maar net zo lief juist op plekken 
waar klassieke muziek nooit klinkt! En nu dus ook in de 
Houtrustkerk.
 In de viering van 27 mei om 10:30 in de Houtrustkerk 
zal dr. Arne Jonges voorgaan. 


