
 
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 21 oktober 2018
Voorganger ds. Arie Jan van der Bom, Schagen
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van het Houtrustkerkkoor

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: het koor zingt de canon 'Cantate Domino Canticum Novum, 
Alleluia'; de tekst is gebaseerd op psalm 96 vers 1. 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 146: 1, 2 en 5 'Zing, mijn ziel, voor God uw Here'

Gebed voor de wereld, in combinatie met EigenWijs 27 ‘Vanuit Uw 
barmhartigheid’, waarbij gebed en gezang elkaar afwisselen: 

Gebed om inspiratie

Zingen: Psalm 119: 64, 65 en 66, op de melodie van Gezang 487 'De 
Heer heeft mij gezien en onverwacht', melodie: Bernard Huijbers

Eerste lezing: Jesaja 29: 18-24

Zingen: Psalm 124: 1 en 4 'Laat Israël nu zeggen blij van geest'

Tweede lezing: Marcus 10: 32-45

Zingen: Gezang 319 'Looft God, die zegent al wat leeft'

Overdenking 

Het koor zingt  'O sing unto the Lord a new song' van Thomas Morley; 
de tekst is gebaseerd op psalm 96 vers 1.



Gebeden

Slotlied (staande): Gezang 305 'Waar God de Heer zijn schreden zet'

Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor de Wilde Ganzen. 

In Kenia, in een afgelegen gebied in de Kilifi-regio, staat de 
Makonjemare basisschool. Het gebouw is van leem en mest en 
is negen jaar geleden gebouwd door de overheid en de ouders. 
De school is niet bestand tegen regenbuien en de hete zon en is
daarnaast te klein voor de huidige 275 leerlingen. De ouders 
hebben dan ook samen met de leerkrachten en de kinderen 
besloten dat er een nieuw gebouw moet komen. Een grote 
school met zes lokalen, toiletten en een multifunctionele 
ruimte. Daar is geld voor nodig. De Keniaanse organisatie Lifting
the Barriers helpt de ouders, net als de Nederlandse Learn 
Foundation. Uw steun is zeer welkom! 
Meer informatie: zie de TV-uitzending op 28 oktober 11.55 uur 
op Nederland 2.

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Mededelingen
 De komende weken is er een inzamelingsactie voor mensen in 

het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Er wordt 
gevraagd om goede winterkleding, dekens, slaapzakken en 
dekbedden. Wat ons betreft kunnen spullen op zondagmorgen 
4 november worden meegenomen naar de Houtrustkerk. 
Daarna brengen wij alles naar de Noorderkerk. Diakenen van de
Noorderkerk bezorgen alles bij Rachma in Rotterdam. Daar 
wordt het uitgezocht en geselecteerd wat optimaal verspreiden
mogelijk maakt. 
Een financiële bijdrage is ook welkom, bijdragen kunnen 



overgemaakt worden naar de Diaconie van de Noorderkerk via 
bankrekening  NL86 INGB 0000 38 71 51 o.v.v. winterkleding 
vluchtelingen Lesbos. 
Verdere informatie is te verkrijgen bij de diakenen van de 
Noorderkerk 06-24507193  en de Houtrustkerk 06-12280676.

 Op zondag 28 oktober om 10.30 uur in de Houtrustkerk zal ds. 
Engelien Hulsman voorgaan. 
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