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Zondag 17 februari 2019 – Viering van Breken & Delen
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: EigenWijs 6: 1, 4 en 6 'De vreugde voert ons naar dit huis' 

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 33: 1 en 3 'Wees hier aanwezig God'

Gebed

Zingen: EigenWijs 19: 1 en 3 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

Lezing: Toespraak van Greta Thunberg in Katowice

Zingen: EigenWijs 18  'Leven als geschenk aanvaarden'

Lezing: De gelijkenis van het mosterdzaad volgens Maarten ’t Hart

Zingen: Zingen en Bidden, lied 923 
(Tekst: Hanna Lam, bij Lucas 13, 18-19; melodie: Wim ter Burg)

Overdenking 

Orgelspel: 'Largo' - een complex wiegenlied voor Moeder Aarde. Uit 
Four Studies for Organ (1985) van Jennifer Bate (*1944)



Symbool van de tafel 

Zingen: Zangen van Zoeken en Zien 658: 1, 2 en 3 
(Tekst: Michaël Steehouder; muziek: Adoro te / Chris van Bruggen)

We vormen een kring als teken 
  

Tafelgebed 

Breken en delen

Onze Vader 

Vredewens

Slotlied (staande): EigenWijs 78 'Nu wij uiteengaan'

Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten
 De eerste collecte is voor STEK, voor de Kinderwinkel in de 

Haagse Moerwijk, een project samen met de Marcuskerk. 
Een veilige en gezellige plek voor kinderen en tieners in een 
wijk die hen verder weinig te bieden heeft. Spelen, leren, zich 
ontwikkelen om op te groeien tot sociale en zelfbewuste 
mensen. Twee beroepskrachten en vele vrijwilligers zijn daar 
aan het werk. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Op woensdag 20 februari om 14.00 uur is er weer een 

OpenHuis in de Houtrustkerk. 
We gaan samen nadenken over het kerkasiel én samen 



nadenken over  poëzie en proza. 
Prachtige gedichten schreef Hayarpi, de oudste dochter van de 
familie Tamrazyan, in buurt en kerkhuis Bethel. Het dichten 
maakte dat zij staande bleef in moeilijke tijden. Enkele van haar
gedichten willen we laten klinken. 
Verder lezen we  uit een boekje  van Maria de Groot 'De 
innerlijke ruimte' over een spirituele weg die mensen soms 
gaan. 
Een vraag:  Als je zelf een gedicht hebt dat je zou willen delen: 
wees zo vrij om het mee te nemen! 
Een middag over  liturgie, zang, gedichten, meditatie en 
ontmoeten. 
Informatie: Liesbeth Kromhout, tel. 06-12280676. 

 Op donderdag  21 februari  om 20.00 uur is er in café De Freule 
weer alle gelegenheid om bij te praten op een gezellige, maar 
ook zinvolle manier. Het adres van het café is: Fahrenheitstraat 
558. Mensen van alle leeftijden zijn welkom! Het eerste drankje
is gratis. 

 Op vrijdag 22 februari begint de leeskring over joodse mystiek. 
Vanwege de grote belangstelling zijn er twee kringen, een 
ochtendkring om 10.30 uur bij Wijnie Krabman, Hoge Prins 
Willemstraat 166 en een middagkring om 14.00 uur in de 
Houtrustkerk. De deelnemers hebben inmiddels vernomen tot 
welke groep zij behoren. We lezen voor de eerste bijeenkomst 
uit Yehuda Berg, De kracht van kabbala, de pagina’s 13-56 en 
uit Daniel C. Matt, De kabbala, het hart van de joodse mystiek, 
de pagina’s 11-18. 

 Op zaterdag 23 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur wordt een 
nieuwe expositie in de Houtrustkerk geopend: ‘schilderende 
poëzie’ van Sara Benhamou, werk dat gaat over identiteit. De 
opening wordt verricht door Nicole Hermans. 

 Op zondag 24 februari om 10.30 uur zal Alex van Heusden in de
Houtrustkerk voorgaan. 


