HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 7 april 2019
Voorganger ds. Koen Holzapffel, Rotterdam
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: De cantorij zingt psalm 62 6-8, volgens NBG vertaling, op
harmonisatie van J. Jones
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Zingen: Gezang 170: 1, 2 en 5 'Meester, men zoekt U wijd en zijd'
Gebed
Zingen: Gezang 487: 1 en 3 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht'
Lezing: Job 2: 11-13

Zingen: EigenWijs 40 'Bij Job'
Lezing: Marcus 8: 27-33
Zingen: Gezang 164 'Gij die de ster van David zijt'
Overdenking
De cantorij zingt: 'Om Adem', de tekst is van Margreet Spoelstra , de
muziek is van Marieke Stoel
Gebeden
Slotlied (staande): Gezang 172 'Een mens te zijn op aarde'
Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten
 De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze
Houtrustkerkgemeente. U kunt ook geld overmaken (i.v.m. met
de ANBI-regeling) naar rekening NL44 INGB 0000 1012 72 t.n.v
de V.V.P. Den Haag onder vermelding van 'Diaconie'.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
 Er is vandaag een extra collecte voor het Rode Kruis.
Mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi hebben acuut
hulp nodig. Na cycloon Idai zijn honderden mensen overleden
en minstens 400.000 mensen dakloos geraakt, zij hebben
dringend hulp nodig om te overleven. Het Rode Kruis opent
giro 7244 om de getroffenen te kunnen helpen met
levensreddende hulp, als schoon drinkwater, onderdak, en
medische zorg.
De grootte van de ramp wordt met de dag duidelijker.
Hulpverleners van het Rode Kruis proberen alle gebieden te
bereiken om zo snel mogelijk hulp te verlenen. Na de cycloon
zijn huizen weggevaagd en hele delen van Mozambique,

Zimbabwe en Malawi zijn overstroomd. Hulpverleners treffen
mensen aan die al dagen op de daken zitten van hun huizen of
in bomen zijn geklommen om aan het water te ontsnappen. Zij
leven al dagen zonder voedsel of schoon drinkwater.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar IBAN NL44 INGB 0000
1012 72, t.n.v. V.V.P. Den Haag o.v.v. Diaconie-Mozambique of
naar het Rode Kruis, giro 7244.
Mededelingen
 Op vrijdag 12 april vertonen we om 20.00 uur de speelfilm
Handsome Devil in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenkestraat 28.
De film gaat over een Iers jongensinternaat, waar alles om
rugby draait. Er wordt een nieuwe scholier verwelkomd die de
nieuwe sterspeler van het schoolteam wordt. Hij wordt de
kamergenoot van een onsportieve jongen die door iedereen
wordt gepest. Al snel ontwikkelt zich een steeds hechter
wordende, onwaarschijnlijke vriendschap tussen de twee
adolescenten. Een vriendschap die door hun omgeving steeds
meer op de proef wordt gesteld.
 Op zondag 14 april om 10.30 uur zal ds. Aries van Meeteren uit
Sliedrecht in de Houtrustkerk voorgaan.
 Na de dienst van zondag 14 april, om 12.00 uur is er lunchbios
met de film Mary Magdalene (2017). U kunt zich opgeven via
het prikbord in de hal, of via een e-mailtje aan:
houtrustkerk@gmail.com
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