
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 30 september 2018
Voorganger: mw. ds. A. Liebich, Amersfoort
Cantor-organist: Marieke Stoel
  

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 19: 1 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 19: 2

Gebed, gesproken en gezongen: Tussentijds 32 'Houd mij in leven'
(Tekst: Huub Oosterhuis, bij Psalm 25; muziek: Bernard Huijbers)

Eerste lezing: De Oester, Bette Westera

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 'God heb ik lief, want die getrouwe 
Heer'

Tweede lezing: Lucas 7: 11-16 

Zingen: EigenWijs 13 'Hij ging van stad tot stad'

Overdenking

Orgelspel

Gebeden

Slotlied (staande): EigenWijs 35 'Wij moeten gaan'

Uitzending en Zegen



Gemeente: 

Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is voor het Liliane Fonds 

(http://www.lilianefonds.nl ; NL08RABO0303080000). 
Het Liliane Fonds ondersteunt kinderen en jongeren met een 
handicap op de armste plekken van de wereld.  Samen met 
lokale partners maken we kinderen sterker en hun omgeving 
toegankelijker. 

 De tweede collecte is voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Op woensdag 3 oktober om 14.00 uur is er een Open Huis in 

de Houtrustkerk. 
Veel mensen hebben de afgelopen tijd bijzondere dingen  
beleefd  en vertellen daar graag  over. We beginnen daarom 
met een terugblik naar de afgelopen zomer. Heb je een 
goede, leuke herinnering: eventueel met bijpassend 
attribuut? En verder; met welke thema's gaan we ons bezig 
houden dit nieuwe seizoen? 
Iedereen is welkom om 14.00uur!

 Op woensdag 3 oktober is er een meditatievesper in de 
Houtrustkerk. Inloop met thee om 16.45 uur, aanvang van de
meditatie om 17.00 uur. 

 Op zondag 7 oktober om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren 
in de Houtrustkerk voorgaan. 

 Op zondag 7 oktober om 12.00 uur is er lunchbios. We 
vertonen dan de film Agent of Grace, over het leven van 
Bonhoeffer. De kosten zijn 7,00 euro voor lunch en film. 
Opgeven via e-mail of via het prikbord in de hal van de kerk. 


