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Zondag 23 december 2018, 4e Advent
Voorganger Willem van der Meiden
Cantor-organist Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 38 'Zo lang wij ademhalen'

Aansteken van de kaarsen

Zingen: EigenWijs 52 'Een lied voor de Kerst'

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 65: 1-5 'Licht in onze ogen' 

Gebed 

Zingen: EigenWijs 65: 6-8 

Eerste lezing: Psalm 25 uit '150 psalmen vrij' van Huub Oosterhuis

Tweede lezing: 1 Johannes 1: 1-7

Zingen: EigenWijs 60 'Uw woord omvat mijn leven' 

Overdenking 

Orgelspel 

Voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Slotlied (staande): EigenWijs 41 'Laat de woorden' 

Uitzending en Zegen



Gemeente: 

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in 

de knel. Grote zorgen bestaan er bij ouders en hulpverleners over 
de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren 
generatie’ helpt de Raad van Kerken in het M-O (MECC) deze 
Syrische vluchtelingen- kinderen met onderwijs. Geef hoop; zij 
mogen niet verloren gaan!  

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Amnesty kaarten. 

In december zullen er weer groetenkaarten van Amnesty in 
de kerk liggen om te versturen naar mensen die omwille van 
hun geweten gevangen zitten. De kaarten zijn al gefrankeerd 
en geadresseerd en worden per vier stuks verkocht voor 
€ 5,00. In een begeleidende brief vindt u informatie over de 
geadresseerde en zijn of haar situatie. 

 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds aan de 
gang in buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 
28. Verschillende voorgangers uit onze kerkgemeenschap 
gaan voor bij het kerkasiel. Zij zoeken mensen die als 
bezoeker met hen mee willen gaan. 
Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 1104 1992.

 In de kerstnachtdienst, maandag 24 december om 22:00 uur 
zal ds. Karl van Klaveren voorgaan. In deze dienst zal het 
Houtrustkerkkoor medewerking verlenen. 
Na de viering in de kerstnacht is er zoals altijd een gezellig 



samenzijn met een hapje en een drankje. Iedereen is 
welkom. Neem gerust vrienden of familie mee of zomaar 
iemand die je ontmoet op straat! 

 Op kerstochtend, dinsdag 25 december om 10:30 zal ds. 
Heleen Joziasse voorgaan. In deze dienst zal de cantorij 
zingen. 
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