Orde van Dienst
Zondag 7 oktober 2018

Samenzang Lied 984: 1, 5, 6

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Voorganger: ds. David Schiethart
Ouderling: Henk Valstar
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Elize van der Kooij
Organist: Ineke Pieters
Glorialied Lied 304: 1, 2, 3 we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel Largo uit triosonate 5 – J.S. Bach
Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Moment met de kinderen
Plaatsen van de Bijbel op de kansel

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;

Aanvangslied Lied 8: 1, 2
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: Heer, wees als een rots
G: DIE ONZE VOETEN DRAAGT.
O: Wees als een huis
G: WAARIN WIJ VEILIG ZIJN.
O: Wees als een bron
G: DIE ONZE DORST LEST.
O: Wees als een herder
G: DIE ONS THUISBRENGT.
O: O God, kom onder ons en wees bij ons.
G: AMEN.
we gaan zitten

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Eerste Lezing Maleachi 2: 10-16
Lied 128: 1, 2, 3
Tweede Lezing Marcus 10: 1-16
Lied 788: 1, 2, 3
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied Lied 792: 1, 2, 3, 4
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
Orgelspel: : Adagio uit concert in a moll – J.S. Bach
De eerste collecte is bestemd voor Wijkdiaconie rondom de
Bosbeskapel en de tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël (zie
Zondagsbrief)
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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)

Zondagsbrief
7 oktober 2018

Gebeden

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

Collecte-opbrengst zondag 30 september:
Eerste collecte Centrale Diaconie: € 181,50
Tweede collecte Wijkgemeente: € 168,55
Orgelspel
De rode draad in het orgelspel van deze dienst is “liefdevolle muziek”.

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
Slotlied 416: 1, 3, 4

we gaan staan

Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel: Canzona in G- D. Buxtehude
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar koffie of thee te drinken
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Tweede collecte: Kerk en Israël
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Dit
jaar is de betekenis en zelfs de wenselijkheid hiervan sterk bediscussieerd.
We collecteren voor ´kerk en Israël´ om het gesprek met en over Israël
levend te houden.
Ons geloof heeft zijn wortels in de Joodse traditie.
Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen
thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te
stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt
de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en
netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat
theologische bezinning en informatie combineert.
Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.
Agenda
7 okt. 15:30 uur Abdijkerk: Orgelconcert bij kaarslicht
8 okt. 19:30 uur Bosbeskapel: Kijken naar kunst
9 okt. 14:30 uur Shalomkerk: Zin in de ouderdom
11 okt. 14:00 uur Bosbeskapel: Kijken naar kunst
11 okt. 20:00 uur Abdijkerk: Kunstkring
Wereldwinkel
Vandaag is er na de dienst verkoop van eerlijke produkten.
Orgelconcert bij kaarslicht door Ton Koopman
Op zondagmiddag 7 oktober a.s. om 15.30 uur zal in de Abdijkerk aan de
Willem III straat onze wereldberoemde landgenoot Ton Koopman
plaatsnemen achter de klavieren van het prachtige Reichner-Bätz orgel en
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op de hem eigen, adembenemende, muzikanteske wijze werken ten gehore
brengen van Bach en Couperin. Dat moet u beslist meemaken! Op een
groot tv-scherm kunt u live zien wat zich allemaal achter het rugwerk van het
orgel afspeelt. U kunt online kaarten bestellen op de website
www.abdijkerk.info, maar er zullen ook nog genoeg kaartjes beschikbaar zijn
aan de kassa op de dag zelf. De toegangsprijs – inclusief programma en
drankje na afloop - is 10 euro (een passe-partout voor alle drie concerten in
deze serie is ook verkrijgbaar à 20 euro). De kerk is open vanaf 14.45 uur.
Beursplein Liederen over levenswijs en oud en wijs
A.s. woensdag 10 oktober luisteren we naar een aantal bekende en minder
bekende Nederlandstalige liederen over levenswijs en oud en wijs. En we
becommentariëren ze natuurlijk. Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur
aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook
luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of
ander aanbod.
Films die je raken: Les Choristes
Werkloze muziekleraar verandert het leven van kinderen op een streng
internaat door hen kennis te laten maken met de kracht van muziek. Duur:
96 minuten
Maandag 15 oktober in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Info: Jenneke Reitsma tel: 070-32568563
Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot
voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank.
Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op
bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen
"Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de
collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de
collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle
Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het
Liedboek te bladeren. Zou u graag van zo’n grootletterliedblad gebruik
willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook
lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen
bij de ingang van de kerkzaal. De grootletterliedbladen liggen altijd op een
klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of
bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van
ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij
Corrie Dekker.

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

Grootletterliedblad gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie
Dekker!
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod
van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar
tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot
uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het
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