HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 28 oktober 2018
Voorganger ds. Engelien Hulsman
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: de cantorij zingt psalm 130, harmonisatie van Henry Purcell
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Zingen: EigenWijs 85 'In de veelheid van geluiden'
Gebed
Zingen: EigenWijs 66: 1 en 2 'Maak ons uw liefde, God'
Eerste lezing: Genesis 37: 12-28
Zingen: EigenWijs 66: 3 en 4
Tweede lezing: Lukas 18: 1-8
Zingen: EigenWijs 66: 5
Overdenking
De cantorij zingt Zingen en Bidden 894 'Wanneer ik zoek naar
woorden' (Tekst: André Troost; melodie: Jan Jansen)
Gebeden
Slotlied (staande): Gezang 330 'Heb dank, o God van alle leven'
Uitzending en Zegen

Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor diaconale hulp aan
asielzoekers. Stek is op verschillende manieren betrokken bij
vluchtelingen in onze stad. Bij het Wereldhuis kunnen
ongedocumenteerden - mensen zonder geldige
verblijfspapieren - terecht voor hulp en advies.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Vrijdag 2 november om 10.30 uur is de leeskring soefisme bij Wijnie

Krabman. We lezen van tevoren de hoofdstukken over Hafiz en AlDjami (pag. 101-120 uit Gestalten van de Perzische mystiek).
 Op vrijdagavond 2 november om 20.00 uur geeft Marieke Stoel een
‘Concert bij kaarslicht’ op het Van Damorgel in de Dorpskerk in
Zoeterwoude-Dorp. Er is ruim parkeerplaats vlak bij de kerk te
vinden. Het concert duurt ongeveer drie kwartier, met tevoren en na
afloop gelegenheid iets te drinken en elkaar te spreken.
Zie ook http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.
 Volgende week 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 4 november om 10:30 in de Houtrustkerk zal ds. Karl van
Klaveren voorgaan.

