
HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 23 juni 2019
Voorganger ds. Alex van Ligten
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: De cantorij zingt Gezang 250: 1 en 2 'Kom Heilge Geest, Gij 
vogel Gods'  

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Gezang 250: 3, 4 en 5 

Gebed

Zingen: Psalm 89: 1 en 6 'Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied'

Lezing: Psalm 89: 1-9, 47-52

Zingen: Psalm 89: 16, 17 en 18 

Lezing: Lucas 8: 19-21

Zingen: op de melodie van Gezang 474, met herziene tekst: 
Overdenking 

De cantorij zingt: EigenWijs 40 ‘Bij Job’ 

Gebeden 

Slotlied (staande): Gezang 249: 1 en 3 'Wij leven van de wind'

Uitzending en Zegen



Gemeente:

Collecten
 De eerste collecte is voor Kerk in Actie, voor noodhulp in 

Ethiopië. 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door 
klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem 
droog. Gezinnen komen in grote nood: water en 
voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te 
overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische 
kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van 
droogte te overleven. We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen
in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen 
waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes 
houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond 
wegspoelt. 

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 
Mededelingen
 Op zondag 30 juni om 10.30 uur zal ds. Mariska Kloppenburg 

in de Houtrustkerk voorgaan. In deze dienst zal het 
Houtrustkoor zingen. 
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