Zondag 5 augustus 2018
Antwoordlied

Lied 775: 1, 2, 3, 4 en 5

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Henk van Laren
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: André Stek
Lector: Peter Soerel
Organist: Ineke Pieters

Orgelspel: een koraalpartita over Jesu, meine
Freude van J.G. Walther
Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Stilte
Aanvang bij het begin van het orgelspel gaan we
staan: gebaar van onze eigen ‘binnenkomst’;
licht wordt aangedragen en markeert het begin
van onze kerkdienst in verbondenheid met allen
die samenkomen tot vrede;

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor
JONGTransvaal (zie Zondagsbrief) en de
tweede collecte is voor de Wijkgemeente
rondom de Bosbeskapel
Orgelspel tijdens de collecte:
Jesu, meine Freude van J.S. Bach, BWV 610
Berichten van/voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam’
in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
(melodie lied 512)

Gebeden
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij
samen:

Aanvangslied Lied 55: 1, 3 en 5
Bemoediging en drempelgebed
Door de ouderling van dienst
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.
we gaan zitten
Samenzang Lied 1001: 1, 2 en 3
Kyriëgebed
besloten met eenmalig gesproken:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U,
HEER ONTFERM U.

Stil gebed

- Onze vader

Onze Vader die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo
ook op 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 in eeuwigheid. Amen.
ZENDING

Glorialied

Lied 272: 1, 2, 3 en 4 we gaan staan
Slotlied

Lied 800: 1, 3 en 5 we gaan staan

DIENST VAN HET WOORD
Plaatsen van de Bijbel op de kansel

Wegzending en zegen

gevolgd door

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing

Orgelspel: Allegro maestoso e vivace uit de
tweede sonate van F. Mendelssohn

afgewisseld met samenzang

Eerste Lezing Genesis 21: 8-21
Tweede Lezing Lucas 19: 41-48
Lied 746: 1, 3, 5 en 7
Uitleg en verkondiging ‘Gods waterlanders’
Meditatief orgelspel

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid
om beneden in de ontmoetingsruimte met
elkaar koffie of thee te drinken

ZONDAGSBRIEF
5 augustus 2018

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte bestemd voor de Wijkdiakonie: € 167,45
2e collecte bestemd voor het Jeugdwerk: € 155,90
Collecteafkondiging voor JONGtransvaal
Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je
geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt
werken aan je toekomst. Zo´n plek gun je natuurlijk
iedereen.
JONGTransvaal is actief in de Julianakerk, in de locatie
van de Paardenberg, voor jongeren tussen de 12 en
18 jaar uit Transvaal en de Schilderswijk. Het project
biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte voor
een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en
hulp van tutoren bij het huiswerk.
De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. We willen
deze jongeren graag blijven ondersteunen en daar
kunnen we uw bijdrage goed bij gebruiken.
Wereldwinkel
Vandaag is de Wereldwinkel voor u geopend.
Oproep autodienst
Er heeft een paar maal een oproep voor de
autodienst in de Zondagsbrief gestaan, helaas
zonder resultaat. Lees a.u.b. deze oproep van
Gees Wagner: Sinds een paar weken doe ik met
veel plezier mee aan de “Autodienst” van de
Bosbeskapel. Wat me opvalt: maar drie vrouwen
zijn actief in de autodienst. Dames, we kunnen,
nu er een tekort is aan chauffeurs, onze oudere
kerkgenoten
toch
niet
op
zondagochtend
gedwongen thuis laten zitten? Zorg voor de
ouderen staat hoog in het vaandel bij de kerk.
Laten we dan ook zorgen dat de praktische
uitvoering op rolletjes loopt. Een telefoontje naar
Kjell Wagner (070-4043920) en u helpt mee
ouderen naar de kerk te vervoeren! Hij kan ook
alle informatie geven over deze vorm van
naastenhulp. (Ook
heren
blijven
natuurlijk
welkom!)
Vakantie kinderdienst
Van zondag 22 juli t/m zondag 19 augustus is er geen
kinderdienst vanwege vakantie van de leiding.
Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon,
Landréstraat 541, 2551 AT Den Haag.
Tel.: 06 54280786, e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl

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
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook
wekelijks gratis per e-mail ontvangen door uw
aanmelding per e-mail te sturen naar
zondagsbrief@bosbeskapel.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór
dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail
naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

