
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 23 september 2018 
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel 

Welkom

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: 'Vrouwe Wijsheid' uit Eva's 
Liedboek deel 2 nummer 11. Tekst Gonny Luijpers, melodie 
Riet Carpay, bewerking Marieke Stoel.

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 31 'Vrede voor jou, hierheen gekomen'

Gebed voor de wereld

Zingen: EigenWijs 9 'Eerbied voor alles wat ademt en leeft'

Lezing uit Jona

Zingen: Gezang 40: 1, 2, 3, 4 en 7 'Zijt Gij mijn God' 

Lezing uit Jona

Zingen: EigenWijs 37 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

Overdenking 

De cantorij zingt 'De dag gaat open' Tussentijds nummer 117 
(tekst Oda Swagemakers, melodie Willem Mesdag, bewerking Marieke Stoel). 
Het vijfde vers wordt door de gemeente meegezongen.



Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Slotlied (staande): EigenWijs 87 'Ga dan op weg'

Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten
 De eerste collecte is voor het Leger des Heils. 

Het geld wordt gebruikt voor projecten die (nog) niet door 
de overheid gesubsidieerd worden. Bijvoorbeeld: de 
soepbus, huiskamers in de buurt, sociale spreekuren of 
maaltijdprojecten. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Woensdag 26 september 20.00 uur start er een nieuwe 

kring over de politieke theologie van Huub Oosterhuis. We 
lezen Alles voor allen (Kok 2016), een keuze uit essays en 
preken van Oosterhuis. Voor de eerste bijeenkomst lezen 
we: pag. 10-16, 40-50 en 142-160. U bent van harte welkom 
en hoeft zich niet van te voren op te geven.

 Op zondag 30 september om 10.30 uur zal ds. Alke Liebich in
de Houtrustkerk voorgaan. 

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.
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