
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 29 juli 2018
Voorganger ds. Jeroen Bellwinkel, Leiden
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

“anders zien”
Orgelspel 

Welkom

Klokluiden

Introïtus door de cantorij: Psalm 139 vers 1-10 en 23, 24 
Vertaling NBG, harmonisatie R. Goudennough. 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 139: 14 'Doorgrond, o God, mijn hart'

Gebed 

Zingen: Gezang 21: 1 en 6 'Alles wat adem heeft'

Eerste lezing: Jesaja 59: 1-3; 9-12

Zingen: Gezang 437 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!' 

Tweede lezing: Marcus 10: 46-52

Zingen: Lied 534 uit 'Zingen en Bidden' (Tekst: Henk Jongerius; melodie: 
Edward Miller)



Overdenking 

De cantorij en gemeente zingen EigenWijs 13, 'Hij ging van 
stad tot stad'. 
De cantorij zingt de verzen en de gemeente zingt het refrein.

Gebeden

Slotlied (staande): EigenWijs 21: 1, 2, 3 en 6 'Liefde eenmaal 
uitgesproken'

Uitzending en Zegen

Gemeente:   
 

Collecten
 De eerste collecte is voor de Wilde Ganzen 

voorklaslokalen voor een school in het dorp Opilitok in 
Oeganda.  Kinderen uit dit dorp moeten nu lange 
afstanden lopen om naar school te kunnen gaan. 
Vooral voor jonge kinderen is het zo ver lopen, dat ze 
thuisblijven. Er wonen veel weeskinderen die geen geld
hebben om schoolgeld of leermiddelen te betalen. 
De Oegandese organisatie KACCO heeft in het dorp 
Opilitok een stuk grond gekocht waar een 
kleuterschool op is gebouwd. Sinds februari 2017 
krijgen de kleinste kinderen hier onderwijs. KACCO wil 
deze school graag uitbreiden met basisonderwijs voor 
alle groepen en een schoolkeuken en toiletten. 
De school streeft er naar om op lange termijn 



zelfstandig verder te gaan. Ze vragen de ouders een 
financiële bijdrage en ze willen geld verdienen met de 
verkoop van handgemaakte producten en het 
verbouwen van groenten op de vruchtbare grond 
rondom de school. Weeskinderen hoeven natuurlijk 
geen schoolgeld te betalen. 
Maar eerst is er 47.721 euro nodig voor de bouw van 
zes klaslokalen. In elke klas krijgen maximaal veertig 
kinderen les, waardoor ieder kind genoeg aandacht 
krijgt. Zodra het geld binnen is, kan de bouw beginnen! 
Helpt u mee om deze school tot een succes te maken?

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 In de serie vrijzinnige zomeractiviteiten is er op dinsdag

31 juli om 11.00 uur een zomerpicknick van Ekklesia in 
Clingendael.  Verzamelen bij de ingang voorbij het 
ANWB gebouw. 

 Op zondag 5 juli om 10.30 uur zal ds. Klaas Douwes in 
de Houtrustkerk voorgaan. 


