HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 17 maart 2019
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Psalm 26: 1 en 5 'O Heer, op wie ik pleit'
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Zingen: EigenWijs 94 'Tussen schaduw, tussen licht'
Gebed voor de wereld
Zingen: EigenWijs 79 'Om de mensen en de dieren'
Lezing: Exodus 34: 27-35
Zingen: EigenWijs 33 'Wees hier aanwezig God'
Lezing: Lukas 9: 28-36
Zingen: Zangen van zoeken en zien, lied 703: 1, 2 en 3
(Tekst: Marijke de Bruijne; muziek: Peter Rippen)
Overdenking
Orgelspel
Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Slotlied (staande): EigenWijs 73: 1 en 3 'Behoed en bewaar jij ons'
Uitzending en Zegen
Gemeente:
Collecten

 De eerste collecte is voor de Stichting Exodus ZH-west.
Verlaat de gevangenis…en dan. Gevangenen die vrij komen, maken
een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe
vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe
herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met
Gevangenenzorg Nederland en Kerk in Actie begeleidt Exodus
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. (IBAN:
NL09INGB0001989910 t.n.v. Stichting Exodus ZH-west).
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Op woensdag 20 maart om 14.00 uur is er weer Open Huis. Ook deze
keer willen we bezig gaan met poëzie en proza. We lezen verder in
het mooie boekje van Maria de Groot, De innerlijke ruimte: een
spirituele weg, waarin ze denkbeeldige ruimten van een klooster
beschrijft. Ging het de afgelopen keer over 'de Steeg van de
Vreugde', nu lezen we 'de Steeg van Gemeenschap'. En er is voor
ieder weer de mogelijkheid om een eigen gedicht of verhaal voor te
lezen.
Van harte welkom in de Houtrustkerk!
De voorbereidingsgroep, Joke Hoogakker, Hans Abbink en Liesbeth
Kromhout
 Op woensdag 20 maart om 16.45 uur is er een meditatievesper in de
Houtrustkerk.
 Op donderdag 21 maart 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.
 De op zaterdag 23 maart geplande lezing over buitenbijbelse
bronnen over Jezus wordt verplaatst naar de zomer.
 Op zondag 24 maart om 10.30 uur zal Erik Jan Tillema in de
Houtrustkerk voorgaan.

