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Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Psalm 84: 1 en 3 'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Gezang 375: 1, 5, 6 en 7 'De trouw en goedheid van de Heer' 

Gebed 

Zingen: Gezang 323: 1, 7 en 8 'God is tegenwoordig, God is in ons 
midden' 

Eerste lezing: Prediker 3: 1-8

Zingen: Gezang 480: 1, 4 en 5 'Gij hebt, o Vader van het leven'

Tweede lezing: Johannes 21: 1-14

Zingen: Gezang 47: 1, 2 en 3 'Jezus die langs het water liep' 

Overdenking
Thema 'Dagelijkse goedheid', tekst: Johannes 21: 3 'Ik ga vissen'

Orgelspel 

Gebeden 

Slotlied (staande): Gezang 483: 1, 2, 3 en 4 'Gij die alle sterren houdt' 

Uitzending en Zegen



Gemeente: 

Collecten (bij de uitgang):
 De eerste collecte is bestemd voor de Kinderwinkel in de 

Haagse Moerwijk, een project van de Marcuskerk en STEK. De 
Kinderwinkel biedt een veilige en gezellige plek voor kinderen 
en tieners in een wijk die kinderen verder weinig te bieden 
heeft, een plek om te spelen en te leren. Zie ook de folder 
Kerstgave 2018 van de Protestantse Diaconie in Den Haag. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Amnesty kaarten. 

In december zullen er weer groetenkaarten van Amnesty in de 
kerk liggen om te versturen naar mensen die omwille van hun 
geweten gevangen zitten. De kaarten zijn al gefrankeerd en 
geadresseerd en worden per vier stuks verkocht voor € 5,00. In 
een begeleidende brief vindt u informatie over de 
geadresseerde en zijn of haar situatie. 

 Op de boekentafel vindt u  ook informatie over  de 
kerstcollecte Kinderen in de knel. Hoop en licht voor 
vluchtelingen kinderen met onderwijs, een warme maaltijd en 
schoon drinkwater. Graag uw steun voor deze collecte van Kerk
in actie.

 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds aan de 
gang in buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28.
Verschillende voorgangers uit onze kerkgemeenschap gaan 
voor bij het kerkasiel. Zij zoeken mensen die als bezoeker met 
hen mee willen gaan. 
Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 1104 1992.

 Op zondag 6 januari om 10:30 in de Houtrustkerk zal ds. Karl 
van Klaveren voorgaan.


