HOUTRUSTKERKGEMEENTE
Zondag 24 maart 2019
Voorganger Erik Jan Tillema
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van het Houtrustkoor
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Klokluiden
Introïtus: Gezang 239: 1, 2, 3 en 4 'Kom schepper God, oh Heilige
Geest' . Het koor zingt het 1e en 3e couplet, de coupletten 2 en 4
worden gezamenlijk gezongen.
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en Groet
Zingen: Gezang 239: 5, 6 en 7
Gebed
Zingen: EigenWijs 85 'In de veelheid van geluiden'
Lezing: Haggai 1: 5 - 8
Zingen: Gezang 482 'De eersten zijn de laatsten'
Het koor zingt de oneven coupletten, de even coupletten worden
gezamenlijk gezongen.
Lezing: Haggai 2: 15 – 19
Zingen: Gezang 488 B 'Zolang er mensen zijn op aarde'
Overdenking
Koor: ‘Ich bin arm und Elend, der Herr aber sorget für mich. Du bist
mein Hilfer und Erretter. Mein Gott verzeuch nicht’ (naar psalm 40
vers 18) van G. Ph. Telemann

Gebeden
Slotlied (staande): EigenWijs 41 'Laat de woorden'
Uitzending en Zegen
Gemeente:

Collecten
 De eerste collecte is voor Stek, voor vluchtelingen in Den
Haag.
De Paardenberg is ons buurt-en-kerkhuis in de wijk
Transvaal: een wijk waar heel de wereld woont. De
Paardenberg is gevestigd in de Julianakerk. Het buurt-enkerkhuis bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is niet
meer weg te denken uit de wijk. Onder andere het
Wereldhuis, een uitdeelpunt Voedselbank en het juridisch
spreekuur zijn daar te vinden.
In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal.
Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen
ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de vele
activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan.
Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg
ook een viering gehouden.
De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw gift
kunnen zij dit belangrijke werk blijven doen.
 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.
Mededelingen
 Op zondag 31 maart om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren
in de Houtrustkerk voorgaan.

