
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Oecumenische viering

Zondag 21 januari 2018

Voorgangers: ds. Martine Nijveld (overdenking) 
ds. Karl van Klaveren (liturg)

Lectoren: Jannie Kuik
Liesberth Stortenbeek

Cantor-organist: Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij

Deelnemende kerken:

Evangelische Broedergemeente
Gereformeerde Noorderkerk
PKN Den Haag West: Bergkerk en Maranathakerk
Religieus Genootschap der Vrienden
RK Ignatiusparochie Elandstraatkerk
Vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk



O r d e   v a n   D i e n s t
                                                           

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: psalm 114 volgens de NBV

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Tussentijds 5 “In de veelheid van geluiden”
(Tekst: Sytze de Vries, melodie: Broedergemeente 1740 ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning)

Gebed voor de eenheid

Zingen: Tussentijds 209 “In Christus is noch west noch oost”
(tekst: John Oxenham ‘In Christ there is no East or West’, vertaling: J.W. Schulte Nordholt, melodie: 
Alexander Robert Reinagle ‘St. Peter’)

Lezing: Exodus 15: 1-6, 20-21

Zingen: Tussentijds 24: 1, 2, 4 en 6 “Wij gaan met heel Gods volk”
(tekst: André Troost, bij Exodus, melodie: Willem Vogel)

Lezing: Romeinen 8: 14-17

Zingen: Tussentijds 173 “Wij zullen leven, God zij dank” 
(tekst: Sytze de Vries, melodie: Willem Vogel)

Overdenking: ‘Recht door zee’

Cantorij: Lied 32 uit Zangen van zoeken en zien “Ga met ons mee op 
onze wegen” (tekst: Henk Jongerius, melodie: Chris van Bruggen)

Inzameling van gaven:
 De eerste collecte is bestemd voor het Kies!, een sociale 

supermarkt, het nieuwste project van STEK in samenwerking 
met de Voedselbank Haaglanden. 
De rijdende sociale supermarkt zal te vinden zijn op 
verschillende plekken in Den Haag Zuidwest. Klanten van de 
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voedselbank kunnen in de winkel voortaan zelf kiezen uit de 
producten van de voedselbank. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Symbool van de tafel 

Zingen: Eigenwijs 32 
(tekst: Bill Wallace, bewerking: Willem van der Zee, melodie: Arie Eikelboom)

Tafelgebed

Breken en delen

Onze Vader

Vredewens

Slotlied (staande): Tussentijds 210: 1, 2, 3, 5 en 7
(tekst: Willem Barnard, melodie: Kenneth George Finlay ‘Glenfinlas’)

Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Ontmoeting bij koffie en thee

Mededelingen
 Woensdag 24 januari bezoeken we de overzichtsexpo van Anton 

Heyboer. Na ons expositie-bezoek gaan we lunchen. We verzamelen 
om 11.00 uur bij de kassa van het Gemeentemuseum, Stadhouders-
laan 41. Kosten: Entree en lunch voor eigen rekening. Karl van 
Klaveren zal als gids fungeren voor wie dat wil.

 Vrijdag 26 januari om 10.30 uur komt de leeskring bijeen die nadenkt 
over de erfenis van het existentialisme. We lezen thuis hoofdstuk 10 
(over Merleau-Ponty) en 11 (over de vete tussen Camus en Sartre over
communisme). 

 In de viering van 28 januari om 10.30 uur in de Houtrustkerk gaat voor 
dr. Arne Jonges. 
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 Op vrijdag 2 en woensdag 7 februari begint de oecumenische leeskring
rondom het boek van Frits de Lange, 'Heilige onrust'. Aanmelding op 
het prikbord in de hal.

 Op zaterdag 3 februari om 15.00 uur is de opening van de 
tentoonstelling 'Koppen' in de Houtrustkerk, een expositie ter 
gelegenheid van de veertigdagentijd die op 14 februari begint. De 
kunstenaar is Thijs Veraart en zijn zoon, de filosoof Roel Veraart, zal 
een lezing houden over 'het gelaat' bij Levinas. Ook zal er muziek zijn 
van klezmerband NewKlezCollectif. 

 Zondag 4 februari om 10.30 uur is er in de Houtrustkerk een 
alternatieve viering rond het thema “Vluchtelingen in Den Haag” met 
diverse sprekers. De viering wordt georganiseerd door het Diaconaal 
Team van de Houtrustkerk. 

De Houtrustkerkgemeente
gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

te ’s-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard
binnen het verband van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage.

Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag – tel. 070-3457291
www.houtrustkerk.nl – houtrustkerk@gmail.com

IBAN NL44 INGB 0000101272 t.n.v. V.V.P. Den Haag
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