HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 10 maart 2019
Voorganger Willem van der Meiden
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk
Thema: Van aangezicht tot aangezicht
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: De cantorij zingt psalm 80 vers 2-8 onberijmd volgens NBV,
harmonisatie T. A. Walmisley
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Zingen: EigenWijs 65: 1, 6, 7 en 8 'Licht in onze ogen'
Gebed
Zingen: EigenWijs 47 'Vermoeden'
Lezing: De Spiegel, Hiëronymus van Alphen
Zingen: EigenWijs 7 'Door U geheel en al gekend'
Lezing: 1 Korinthiërs 13: 8-12
Zingen: EigenWijs 24 'Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven'
Overdenking
De cantorij zingt: Gezang 104 uit het Liedboek voor de Kerken
'Al wie het woord zal horen'
Gebeden
Slotlied (staande): EigenWijs 73 'Behoed en bewaar jij ons'

Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten
 De eerste collecte is voor het Albert Schweitzer Fonds.
Het gaat om uitbreiding en vernieuwing van de graanschuur voor
leprapatiënten op het platteland in Tsjaad. 32 mensen met een
handicap helpen we met dit project aan meer voedselzekerheid
en inkomen. De lokale organisatie en haar leden dragen zelf ook
een deel van de kosten en leveren arbeidskracht waar nodig.
U kunt ook een bijdrage overmaken naar NL51ABNA 0470 3805 78
ten name van het NASF.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Vandaag, na de dienst en koffiedrinken, is er van 12.00 – 12.30 uur
een koffieconcert door het saxofoonkwartet TempoRarely. Dit
kwartet bestaat uit Berend Stoel: sopraan sax, Els Voorhoeve: alt
sax, Gérard Löhe: tenor sax en Marijn Schraagen: bariton sax. Zij
spelen stukken van o.a. Alexander Glazunov (“Quatuor”), Isaac
Albéniz (Sevilla “Suite Española”), en Astor Piazzolla (“Tango
Suite”).
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.
 Op vrijdag 15 maart om 20.00 uur is de derde vrijzinnige lezing in
de Geertekerk in Utrecht door de Britse theoloog Theo Hobson.
Het onderwerp is 'Kan liberaal christendom gereanimeerd
worden? '.
Kosten: 10,00 euro.
Aanmelding via: www.devrijzinnigelezing.nl
Voor verder informatie, zie de folder en de nieuwsbrief.
 Op zondag 17 maart om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren in de
Houtrustkerk voorgaan.

