HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 27 mei 2018
Voorganger dr. Arne Jonges
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk
Orgelspel: ‘Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘ van J. S. Bach
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: de cantorij zingt psalm 121, harmonisatie J. Turle
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Zingen: EigenWijs 37 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Gebed
Zingen: EigenWijs 18 ‘Leven als geschenk aanvaarden’
Eerste lezing: Psalm 80: 9-16
Zingen: Gezang 395: 1, 2 en 3 ‘O Heer, verberg U niet voor mij’
Tweede lezing: Johannes 15: 1-11
Zingen: Lied 656: 1 en 3 uit Zingen en Bidden
(Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers)

Overdenking
De cantorij zingt: ‘Richt u in het leven’, naar 1 Cor. 12:31, 1 Cor. 13:13,
Gebeden
Slotlied (staande): Eigenwijs 20 ‘Liefde doet ons mensen leven’
Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor War Child. Een safe space is
méér dan een veilige plek voor elk oorlogskind. WAR Child
werkt hard aan scholen, tenten en buurthuizen. Met als
belangrijkste doel dat kinderen zich daar veilig voelen. En
beschermd. Dat zij weer kunnen spelen en leren.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Na de viering, om 12.00 uur is er 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!
Toegang gratis, collecte na afloop.
 Op vrijdag 1 juni om 20.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel en
woensdag 6 juni om 15.00 uur in de Houtrustkerk komen we
voor de vijfde maal bijeen om te spreken over het boek Heilige
onrust van Frits de Lange.
 In de viering van 3 juni om 10:30 in de Houtrustkerk zal
ds. Karl van Klaveren voorgaan. In deze dienst zal Liesbeth
Kromhout worden bevestigd als diaken. Na deze dienst is er een
Algemene Ledenvergadering.
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