De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van een jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

Hanna Lam

Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de HERE
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
G: ♫ Lied 33:8, zie hieronder:

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen.
Daar waar geen pijn
kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Zondag 4 november 2018
Bosbeskapel - wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: André Stek
Lector: Els Brooshooft
Organist: Ineke Pieters
Fluitist: Nienke Rosier Violist: Simon Rosier
Cantorij o.l.v. Margriet Wagner, begeleiding Jan Vos
Muziek

Ciacona in e kl.t. – D. Buxtehude

Welkom

Lied 278

Cantorij 3x

Allen 1x

we gaan zitten
Kyriëgebed telkens beantwoord met Lied 281:3:

Gloria staande Lied 281: 6,9,10

6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht. Glorie, halleluja.

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

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

9 Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan. Glorie, halleluja.
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja!
Moment met de kinderen

Gedicht van Hanna Lam

Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen door de cantorij: Lied 818
1 Niet is het laatste woord gesproken, er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, lotgenoten, op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen, God weet, wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen, waarmee ik mij verzoenen laat.
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2 Wie als het water uitgegoten de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren: belofte van het nieuwe land.
Schriftlezing

Collecte

orgel en viool

Uit vioolconcert in G gr.t. , Adagio – J. Haydn

De eerste collecte is voor de Wijkdiaconie, de tweede collecte is voor Kerk
in Actie, zending Brazilië

Marcus 12:18-27
GEDACHTENIS

Antwoordlied

Lied 413:2

Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
Uitleg en verkondiging

gesproken en gemusiceerd

Het noemen van de namen van overleden gemeenteleden
Wij noemen nu met eerbied en in verbondenheid de namen van de overleden
leden van onze kerkgemeenschap van de Bosbeskapel. We zingen daarbij enkele
malen Lied 199:1 'Koester de namen die wij hier gedenken'
Cantorij
Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn in Uw
genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

De viool en de blokfluit, twee engelenstemmen, die ons herinneren aan wat de
overledenen bij leven aan ons zeiden: met goede, soms krenkende, met
motiverende, soms onverschillige, met lieve woorden en daden.

Telemann, triosonate in a mineur, deel één affettuoso.
Onze overledenen kunnen we eren. Zij zijn als 'engelen in de hemel' volgens
het woord van Jezus. Door ze te eren geven we hen aandacht om te weten wie
ze waren en waarom ze zo waren en vervolgens horen we opnieuw hun stem,
nu hun hemelse stem die er op uit is om ons bij te staan in ons leven.

Telemann, triosonate in a mineur, tweede deel, vivace.
Antwoordlied Lied 405:1,2,3 Heilig, heilig, heilig!

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.
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Van de eerste twaalf mensen die we nu noemen, wil ik de families die graag zelf
het licht willen aansteken, uitnodigen om hier vooraan te komen staan. En ik wil
ieder vragen, om voor zover mogelijk, op te staan (voel u vrij om eerder te gaan
zitten)

Wij noemen en gedenken

2017 en 2018

Elisabeth Sonneveld

2 november

91

Huize Duinhage

Tiny Cromberge-Barneveld

20 november

79

Huize Swaenehove

Johannes Bernardus Huijser

15 december

81

Strausslaan 549

Wieger Willem Hobma

24 december

73

Bosbesstraat 7

Klaas van Bergeijk

31 december

87

Campanulastraat 6D

Willem Roelof Krekel

31 december

94

Thorbeckelaan 342D

Arie de Jong

20 januari

91

Dovenetelweg 41

Jan Pier Vos

26 januari

79

Rossinilaan 487

Adriana Hendrika Kraaijeveld-Beekman
4

9 februari

85

Huize Eijkenburg

Ettje Maria Dekker

11 februari

96

Huize Duinhage

Neeltje Zoutenbier-Storm

5 maart

73

Hulshorststraat 185

Sietska Veldstra-Alsema

22 maart

95

Huize Duinhage

Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn
in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn
in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

U die hier nu vooraan staat, wil ik vragen om uw eigen plaats weer in te nemen.
Het noemen van namen van anderen (blijven staan)
Ook noemen wij met eerbied en in verbondenheid een aantal overledenen wier
namen vanuit de gemeente zijn aangedragen.

Van de volgende elf mensen die we nu noemen wil ik nu de families die graag zelf
het licht willen aansteken, uitnodigen om hier vooraan te komen staan. En u die
hier nu vooraan staat, wil ik vragen om uw eigen plaats weer in te nemen.

En wij beseffen dat velen van ons geliefden gedenken en hun namen en levens
meedragen in hun hart en gedachten. Er wordt nu één licht ontstoken.
Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken: dat zij geborgen zijn
in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Wij noemen en gedenken
Richard Holstraat 147

Jacob Egbertus Frans Tebbertman

31 maart

84

Corrie de Gier-de Jong

3 april

95

Donker Curtiusstr 5R

Jacobus Pronk

13 april

88

Perziklaan 1R

Job Kleijn

1 mei

84

L v Meerdervoort 1010

Nennetje van der Zee-van Wakeren

8 mei

93

Huize Tabitha

Arie Jol

20 mei

96

Huize Quintus

Leuntje Streefkerk-Dingemanse

30 juni

104

Huize Swaenehove

Muziek

Julie van de Leuv

6 juli

92

Huize Dekkersduin

Aansteken van een lichtje door ieder die dat wil ondertussen wordt
herhaaldelijk en zacht gezongen, met een tweede stem door de cantorij:

Johanna Elizabeth de Wilde-Walraven

16 juli

93

Huize Eijkenburg

Maarten Johannes Vrolijk

19 juli

88

Toon Dupuisstraat 63

Alida Schulp-Leene

10
september

95

Huize Houthaghe

5

de laatste tijd in de Eshoeve

Cantorij Zie met ontferming naar onze aarde. Houd in Uw hoede wie
haar bewonen. Houd ons omsloten, thuis in Uw zegen.
Ieder mag weer gaan zitten.

Händel, triosonate in c mineur, Largo (eerste deel)
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Berichten van/voor de gemeente

Gebeden

Stil gebed

gezongen voorbeden afwissend voorganger, cantorij, allen

Gij die geroepen hebt: 'licht!' en het
licht werd geboren, en het was goed,
het werd avond en morgen, tot op
vandaag. Gij die geroepen hebt: 'o
mens!' en wij werden geboren, Gij die
ons leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.

ALLEN:

Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de
dood, laat niet verloren gaan één
mensenkind. Gij die geen naam
vergeet, geen mens veracht, laat niet
de dood die alles scheidt en leeg
maakt, laat niet de tweede dood over
ons komen.
ALLEN: Omdat Gij het zijt,

Omdat Gij het zijt,
groter dan ons hart,
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

ALLEN:

Gij die tegen alle schijnbaar
noodlot in ons vasthoudt, Gij die
vreugde schept in mensen, Gij die
het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult; laat ons niet
leeg en verloren en zonder
uitzicht, doe ons open gaan voor
het visioen van vrede dat sinds
mensenheugenis ons roept.
ALLEN: Omdat Gij het zijt,

groter dan ons hart,
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

groter dan ons hart,
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.
Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand, wees hun
toekomst ongezien. Voor mensen die
van U verlaten zijn, voor allen die hun
lot niet kunnen dragen, voor hen die
weerloos zijn in de handen van de
mensen. Voor uw naamgenoten in ons
midden: vluchtelingen, vreemden,
wees niet niemand. Voor hen die
kracht uitstralen liefde geven, recht
doen, dat zij staande blijven in ons
midden.

Verhaast de dag van uw
gerechtigheid. Zie het niet langer
aan dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood; dat wij de aarde
schenden en elkaar het licht
ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar
levend water, doe ons zo
verlangen naar de dag dat wij, nu
nog verdeelde mensen in uw stad
verzameld zijn, in U verenigd en
voltooid, in U vereeuwigd. Gedenk
uw mensen dat zij niet vergeefs
geboren zijn.
Cantorij: Omdat Gij het zijt,
groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd
geboren.

- 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.

Wegzending

Lied 512:1,2,4,5,7 en extra couplet (tekst mk) we gaan staan

2 Uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.
4 Al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.
7 O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek.
Gods liefde houdt ons allen saam' in hemel en op aard'.
Verbonden zijn wij in Uw naam, voor eeuwig welbewaard.

Zegen

gevolgd door

Orgelspel

Fuga in c kl.t. BWV 549 – J.S. Bach

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per email naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl
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Zondagsbrief
4 november 2018
Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte t.b.v. Den Haag Wereldhuis: €218,50;
2e collecte: voor Kerk in Actie/Hervormingsdag €227,03.
Tevens is via ds. Koster een gift van €20 ontvangen voor diaconie en kerk.
Agenda
5 nov. 19:30
6 nov. 14:30
6 nov. 20:00
7 nov. 10:00
7 nov. 19:30
8 nov. 14:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Bosbeskapel – Kijken naar kunst
Shalomkerk – Zin in de ouderdom
Shalomkerk – Zingen met Jeroen
Bosbeskapel – Beursplein
Abdijkerk – Christelijke meditatie
Bosbeskapel – Kijken naar kunst

Tweede collecte: Kerk in Actie / Zending – Brazilië
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is
verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor
interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse
bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op
het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel
inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties
een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over
gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN
stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs
meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit
onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over
de lesstof en –materialen. We bevelen de collecte van harte bij u aan, zeker
in deze onzekere tijd van polarisatie en een nieuwe president in Brazilië.
Wereldwinkel
Vandaag is er na de dienst weer verkoop van eerlijke producten.
Beursplein Gedichten uit het leven gegrepen & Vogeltrek
A.s. woensdag 7 november zal Peter Willemse ons meenemen in een aantal
gedichten die dicht bij het gewone leven staan, vergezeld van een geestige
ondertoon. Een week later, op woensdag 14 november zal Mary Hofland
vertellen over de vogeltrek die in dit jaargetijde ook over ons land plaats
vindt (stond vorige week op 7 nov. gepland maar is een week verschoven).
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.
Mag het licht aan?
Het thema van de komende Kliederkerk is ‘Licht’. De verhalen van
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lichtfeesten zullen deze keer centraal staan. Er zullen weer allerlei
bijpassende activiteiten zijn, evenals een viering en een maaltijd. De
Kliederkerk is op 14 november, van 15:30 tot 18:00 in de Ds. W.E. den
Hertogschool, Luxemburgstraat 7. De Kliederkerk is voor alle leeftijden; u
hoeft geen binding met de school en/of kerk te hebben. Informatie, zie
www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw
Aanmelden voor de Kliederkerk kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of
070-3972495 (graag uiterlijk vrijdag 9 november). Van harte welkom!
ThemaTafelen Vertrouwen op straat
Tijdens ThemaTafelen van 17 november a.s. is straatpastor Klaas
Koffeman te gast. Hij zal vertellen over zijn vele ontmoetingen op straat
met dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen. TTkok Victor
Heemskerk gaat met het menu weer op verrassende wijze bij het thema
aansluiten. Vanaf 17.00 uur is er binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes
begint de presentatie en rond zes uur start de maaltijd. Het is 10,- pp en
5,- voor kinderen. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de Bosbeskapel of,
uiterlijk tot dinsdagavond 13 november, via thematafelen@vcomputers.org
of 06-27406908 (Victor). Voor nadere informatie over ThemaTafelen kunt
u terecht bij Lia Pronk, tel 06-20834069. Ieder hartelijk welkom!
Kerkasiel Bethel
Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag,
in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. En daar kunnen
we veel hulp bij gebruiken. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse
Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland
woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om hier te blijven en - na het
laatste hoger beroep door de Nederlandse staat - toch weg moet. Ook voor het
kinderpardon zijn ze afgewezen - ook al wonen de kinderen al langer dan vijf jaar in
Nederland. Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven
en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en haar
broertje en zusje en over het effect van het kinderpardon, wat nu aan slechts 10%
van de kinderen toegekend wordt. Hoe kunt u helpen?
- Kom langs U bent dag en nacht welkom in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in
Den Haag. Vooral nachtuilen en vroege vogels zijn welkom en nodig. Liever niet in
de straat parkeren.
- Steun financieel Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168
45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".
- Adopteer een dag(deel) Ontferm u met uw kerkelijke of vriendengroep over een
dagdeel en zorg dat er altijd minstens twee van u aanwezig zijn.
- Help met boodschappen, koken, koekjes, keelsnoepjes etc.
Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied uw diensten aan.
-Help het bericht te verspreiden Deel de berichten via twitter
(#kerkasielBethel, #kerkasiel, #kinderpardon), Facebook, benader journalisten,
praat erover. www.protestantsegemeentedenhaag.nl.

Oproep! Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op
zondag na de dienst, willen wegbrengen. Bij voorbaat onze dank!
Aanmelden bij Lydia Vos ( tel. 3254656)
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Films die je raken Deux jours, une nuit
Ontslagen werkneemster Sandra heeft een weekend de tijd om haar
collega ’s te overtuigen hun bonus van 1000 euro af te staan zodat zij haar
baan kan behouden. Boeiend sociaal drama. Duur:95 min. Maandag 19
november in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs: vrijwillige bijdrage. Info: Jenneke.Reitsma tel.:070-3258563
Kerstkaartenactie Ark Mission
Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat en het
Leger des Heils, die ervoor zorgen dat de kaarten terecht komen bij
respectievelijk gevangenen en dak - en thuislozen. De opzet is eenvoudig:
schrijf een bemoedigende tekst op een zelf gekochte (kerst)kaart,
onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats en gooi
deze in de doos op de statafel. Doet u mee? Doe Uw kaarten in de doos,
VOOR 25 NOVEMBER, die elke zondag op de statafel zal staan.
Van de kerkrentmeesters
Het derde kwartaal is om, we gaan de winter tegemoet. Wat mij betreft houden we
de zomerwarmte nog even vast. Helpt u mee om in het vierde kwartaal de actie
kerkbalans te laten slagen? We hebben nog even te gaan; en we hebben uw hulp
hard nodig.
Abdijkerk

2018

2017

1e kwartaal

59.953

59.931

2e kwartaal

39.155

43.993

juli

10.681

7.454

augustus

12.469

8.432

8.047

10.837

130.305

130.647

september

45.842

48.920

2e kwartaal

32.158

38.347

juli

7.629

7.743

augustus

7.175

10.394

11.051

8.198

103.855

113.602

1e kwartaal

28.620

37.551

2e kwartaal

24.040

21.790

juli

3.888

4.608

augustus

4.344

5.319

september

4.877

5.224

september

74.492

-12%

299.929

318.741

-6%

Ik krijg weer wat moed. Laat u me niet in de steek?
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122
De kerkomroep
De kerkdiensten van de Abdijkerk en de Shalomkerk zijn al langere tijd te
beluisteren via www.kerkomroep.nl, sinds enige tijd is dat nu ook het geval
met de Bosbeskapel. U vindt de website onder https://www.kerkomroep.nl.
In de rubriek ‘Vind uw kerk’ typt u in: ‘Den Haag, Bosbeskapel’, en klik
onder bij ‘Resultaten’ op de grijze balk met ‘Den Haag, Bosbeskapel. U kunt
de dienst op zondag direct mee beluisteren, maar u kunt de dienst ook later
in de week beluisteren. En wilt u nog eens een dienst van enkele weken
geleden beluisteren, dan kan dat ook. Wat zo mooi is aan de kerkomroep,
is dat ook uitvaartdiensten rechtstreeks te beluisteren zijn, en dus ook door
mensen die niet in een uitvaartdienst aanwezig kunnen zijn, omdat ze in
een of ander ver buitenland wonen. We zeggen Hans Lorsheijd hartelijk
dank, want hij heeft dit alles voor ons geregeld. Mocht u ondanks deze
aanwijzingen er toch nog niet helemaal uitkomen, schroom niet om Hans
Lorsheijd of ondergetekende te bellen of te mailen. We helpen u er graag
bij. Nico Riemersma
Waarnemen wegens verlof
Van maandag 5 t/m zondag 11 november heeft ds. Martin Koster verlof en
neemt collega ds. Nico Riemersma voor hem waar.

0%

Bosbeskapel
1e kwartaal

Totaal

65.769

-9%

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

Shalomkerk
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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
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