HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Viering zondag 29 april 2018
Voorganger ds. Niek Smit, Naaldwijk
Cantor-organist Marieke Stoel
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Psalm 65: 1 ’De stilte zingt u toe, o Here’
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
Zingen: EigenWijs 45 ‘Wij komen als geroepen’
Gebed
Zingen: EigenWijs 85 ‘In de veelheid van geluiden’
Eerste lezing: Genesis 6: 1-4
Zingen: Gezang 169: 1, 2 en 3 ‘Zingt nu de Heer, stemt allen in’
Tweede lezing: Johannes 10: 11-16
Zingen: Gezang 169: 4, 5 en 6
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Slotlied (staande): Eigenwijs 41 ‘Laat de woorden’
Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor de Wilde Ganzen.
Voor de uitbreiding van vier scholen in het noordwesten van
Zimbabwe vragen wij uw hulp. 1250 leerlingen profiteren straks
van nieuwe voorzieningen en kunnen daardoor hun kennis
verbeteren. Samen met de Diaconie Protestantse Gemeente
Rotterdam-Zuid willen we onder andere twee centra bouwen
waar jongeren landbouwtechnieken kunnen leren. Draagt u een
steentje bij?
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Na de viering, om 12.00 uur is er een koffieconcert door het
Vogelwijkkoor ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan
binnenkort.
 Op woensdag 2 om 15.00 uur in de Houtrustkerk en vrijdag 4
mei om 20.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel komen we voor
de vierde maal bijeen om te spreken over het boek Heilige
onrust van Frits de Lange.
 Op woensdag 2 mei is er een meditatievesper in de
Houtrustkerk. Inloop met thee om 16.45 uur, aanvang van de
meditatie om 17.00 uur.
 In de viering van 6 mei om 10:30 in de Houtrustkerk zal
ds. Karl van Klaveren voorgaan.
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