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ORDE VAN DIENST
2e Zondag na Epifanie, 14 januari 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Wim Vermeulen

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil

O: Heilig mijn hart, o Heer,
G: ZODAT IK KIND-AAN-HUIS KAN ZIJN
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM
O: door Hem, die onze Meester is: Jezus Messias.
G: AMEN.
(daarna gaan we zitten)
We zingen: Psalm 104 : 4
Kyriëgebed
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en ook Zijn Naam prijzen,
want zijn erbarmen heeft geen einde en kent geen grenzen.
Na elke intentie zingt de gemeente:

Welkom

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 104 : 1
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
O:
G:
O:
G:
O:
G:

O God, keer U om naar ons toe
EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
EN GEEF ONS UW HEIL
O, Heer, hoor ons gebed
EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN.

Gloria: Lied 516

(staand)

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied ‘Het lied van de bruiloft te Kana’
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5 En Jezus sprak de knechten aan:
"Vul alle kruiken maar."
Toen werd voor 't eerst op aarde
zijn glorie openbaar.
Refrein
Tenachlezing: Numeri 20 : 2 – 13
We zingen: Lied 659
Evangelielezing: Johannes 2 : 1 – 11
Zingen: U komt de lof toe

2 En als er goed gedronken is
komt er gebrek aan wijn.
Wie zal nu voor zijn vrienden
de ware wijnstok zijn?
Refrein

Verkondiging
Meditatief orgelspel

3 Maria sprak: "De wijn is op,
er is geen drinken meer"
"Wat is er tussen u en Mij?"
sprak Jezus, onze Heer.
Refrein

We zingen: Lied 791

4 Maria sprak de knechten aan
als had zij 't niet gehoord.
"Doe alles wat Hij zeggen zal,
geloof Hem op zijn woord."
Refrein

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Aandachtscentrum
en de tweede collecte is bestemd voor Oecumene

Plaatsen van de Bijbel op de standaard

DIENST VAN HET ANTWOORD
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Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze,
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING
Slotlied 526 (staande)
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Orgelspel

Zondagsbrief
14 januari 2018

Collecte-opbrengst zondag 7 januari:
1e collecte: Centrale Diaconie: € 141,90
2e collecte: Dovenpastoraat: € 165,41
Aanleveren kopij Zondagsbrief
Met ingang van dinsdag 30 januari a.s. dient in het vervolg de
wekelijkse kopij voor de Zondagsbrief op de dinsdag vóór 19.00 uur
te worden aangeleverd op e-mailadres
kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl
Agenda
15 jan 20.00 uur Bosbeskapel- Films die je raken:
Florence Foster Jenkins
15 jan 20.00 uur Bosbeskapel- Tot in m’n ziel
(Bijbelverhalen in woord en expressie)
16 jan 15.00 uur Abdijkerk- Film en gesprek:
geschiedenis van de kerk
16 jan 15.00 uur Tabitha- Bezinning op de uitvaart
16 jan 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
17 jan 14.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Nieuwe theologische inzichten’
21 jan 19.00 uur Abdijkerk- Taizé viering
Zondag 21 januari: afscheid en bevestiging ambtsdragers
Volgende week zondag mogen we als er geen bezwaren zijn
ingebracht als nieuwe diakenen bevestigen: Ineke Rhebergen en
André Stek. Op diezelfde zondag nemen we ook afscheid van een
aantal ouderlingen en diakenen. Onder andere van de vier
ambtsdragers die, komend vanuit de Valkenboswijkgemeente, hun
ambtstermijn in onze wijkgemeente hebben afgerond om met name
gemeenteleden uit de voormalige Valkenboswijkgemeente bij te
staan nadat hun wijkgemeente afgelopen april werd opgeheven. De
ambtsdragers die aftreden en van wie we afscheid nemen, zijn:
Carina Bleker-de Jong – diaken; Jan Oosterveen – diaken; Mieke
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Kooper- - diaken; Joop Andeweg – diaken; Rolf Brinkman –
ouderling; Nanda Nieuwenhuizen-Gorlee – ouderling; Nelleke
Kerkhoven-Swagerman – ouderling; Jeroen van der Heide –
ouderling; Jacqueline van der Jagt – ouderling. In de kerkdienst
staan we stil bij de opdracht om vissers van mensen te zijn.
Beursplein Eigengemaakte poppen
Woensdagmorgen 17 januari laat Tine Arndts ons zien van haar
eigen gemaakte poppen. Naast de wekelijkse (dat is het streven)
presentatie of miniworkshop is Beursplein vooral ook een plek van
ontmoeting en mogelijkheid om van allerlei te vragen en aan te
bieden. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer bezoekers op z'n
tijd iets laten zien van hun interesse wat betreft werk, hobby,
verzameling of betrokkenheid bij anderen in de wereld of stad.
ThemaTafelen zaterdag 10 februari Taizé
Floris Joziasse (18) komt op 10 februari vertellen over het
jongerenklooster Taizé in Frankrijk. Victor Heemskerk zal weer bij
het thema aansluiten wat het menu betreft, een uitdaging! Vanaf
17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel. We vragen weer € 10,- pp
en € 5,- voor kinderen. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de
Bosbeskapel en bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon, uiterlijk
tot dinsdagavond 6 februari: thematafelen@vcomputers.org of 0627406908. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen
kunt u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Medewerkersavond Bosbeskapel 2018
Alle vrijwilligers van de Bosbeskapel zijn van harte uitgenodigd voor
de jaarlijkse medewerkersavond. Deze avond wordt gehouden op
maandag 5 februari a.s.
Traditiegetrouw wordt afscheid genomen van diegenen die in het
afgelopen jaar één of meer taken hebben neergelegd en de
nieuwkomers worden verwelkomd.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 uur- Inloop koffie / thee. 20.00 uur- Welkomstwoord door
Marga van Arendonk. 20.05 uur- Het “Bosbes-koppelspel”
20.30 uur- Pauze. 20.45 uur- Bedanken van de vrijwilligers en
verwelkomen van de nieuwkomers. 21.30 uur- Informeel samenzijn
onder het genot van een hapje en drankje.
Tot ziens op 5 februari
Marga van Arendonk
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Films die je raken
De film Florence Foster Jenkins (2016) vertelt het waargebeurde
verhaal van Florence Foster Jenkins, de legendarische Amerikaanse
societydame die in de vorige eeuw wanhopige pogingen deed een
beroemde zangeres te worden. Haar echtgenoot en manager St Clair
Bayfield was vastbesloten om zijn geliefde Florence af te schermen
van de waarheid. Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, tel.
3258563, e-mail: jenneke.reitsma@kpn.nl.
Taizé viering in de Abdijkerk
Zondag 21 januari is er een Taizé viering in de Abdijkerk, aanvang
19.00 u. Het thema is Week van de Eenheid en de viering wordt
geleid door ds. Wietske Verkuijl. Medewerking wordt verleend door
de zang- en muziekgroep o.l.v. Petra Oudshoorn. Tijdens de viering
wordt er veel gezongen, is er ruimte voor gebed en stilte. Na de
viering ontmoeten wij elkaar onder het genot van koffie of thee.
Weet u welkom en kom het zelf een keer ervaren.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Als u nieuw bent …
Voor informatie over onze gemeente:
Jacqueline van der Jagt,
Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag.
Tel.: 070 397 51 68, e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Waarnemen wegens verlof
Nog t/m a.s. maandag 15 januari heeft ds. Martin Koster verlof en
neemt collega ds. Nico Riemersma voor hem waar.
Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct bereikbaar op ma, wo, vr.
8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat)
Email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Nico Riemersma Tel. 070-325 15 99 (ma, di, vr, za. 9.00-9.30 uur
en 19.00 - 19.30 uur)
Email: n.riemersma@planet.nl
Website: www.nicoriemersma.nl

