Stromen klappen blij en luid
bergen jubelen het uit.
Ja, Gij komt de aarde richten
en uw Koninkrijk hier stichten:
ieder kind een koningskroon
alle dochters, elke zoon.
Jubel aarde, wees verblijd
om het heil dat u bevrijdt.

Zondag 30 december 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds Martin Koster
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: André Stek, Debbie Schröder,
Gert-Jan de Raad
Lector: Els Brooshooft
Organist: Ineke Pieters

we gaan zitten
Kyrie en Gloria

gezongen:

Lied 281:1,2,3,4 - we gaan staan - 7,8,9,10
Dienst van Schrift en Tafel
Moment met de kinderen
Orgelspel

Welkom

Stilte
Gebed bij de opening van de Schrift

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 Psalm 98 op de melodie van ‘Hoor de engelen
zingen de eer’ bij begin van het orgelspel gaan we staan

Schriftlezing

-

Genesis 21:1-13 rond de geboorte van Izak
gevolgd door samenzang: Psalm 87:1,4 Op Sions berg
Lucas 2:21-40 rond de geboorte van Jezus
gevolgd door samenzang: Lied 868:5 Lof zij de Heer met de
heerlijkste naam van zijn namen

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft.
Met een sterke rechterhand
brengt Gij wonderen tot stand.
Zing voor God, Hij openbaarde
voor de volkeren op aarde
heil, genezing, bindend recht.
Ja, Hij doet zoals Hij zegt.
Jubel aarde, wees verblijd
om het heil dat u bevrijdt.
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 LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
G: ♫ (melodie: 'Hoor de engelen zingen d'eer')

Uitleg en verkondiging
Lied 117 Loof, alle volken, loof de Heer
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie en de
tweede is de Eindejaarscollecte, bestemd voor de wijkgemeente,
locatie Bosbeskapel
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
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.

Alle zeeën, ieder land
prijzen U met hart en hand.
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Voorbeden
Tafelgebed

Onze Vader
gezongen en gesproken

v: Deze Tafel met brood en met de vrucht van de wijnstok is
klaargemaakt voor allen die liefhebbend in Christus' dienst willen
staan.
Liefde is als brood dat gebroken wordt om uit te kunnen delen:
liefde weet van gebrokenheid en zet zich in om het samen, als één
lichaam, te dragen.
Liefde is als wijn: je ziet elkaar in de ogen, even sprankelt het door
je heen, je voelt je innig verbonden met allen die hunkeren naar
zien en zin, naar heelheid en leven;
zoals bloed alles in het lichaam verbindt met grote helende kracht.
Daarom willen we God die Liefde is, die ons oog geeft voor onszelf
en voor elkaar, die vreugde in ons schept en ons in het donker nabij
blijft, loven en danken.

(staande)

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 511:1,2,6,7 (staande) Door goede machten

Zegen

Lied 479:1,2,3
v: Wij prijzen U, God, om Jezus Christus, die voor ons werd het
Paaslam, dat wegdraagt de zonden van de wereld.
Want in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood,
sprak de dankzegging uit, brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor
u, doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij een beker sprak de dankzegging uit en gaf hun die
en zei: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn
verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Gemeente:

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

Lied 479:4
Vredegroet
Delen van brood en wijn

Aan de kant van de piano (straatkant) staat één diaken met
wijn en één diaken met druivensap (donkere beker). Aan de
andere kant (tuinkant) staat één diaken met wijn en één met
de indoopbeker. Dat is de beker met de brede rand.
Tegen het einde van het uitdelen, zingen we
Lied 653:1,2,3,4,5 U kennen, uit en tot U leven
Wanneer zij die uitdelen klaar staan, spreekt de voorganger:
v: Kom dan, want alle dingen zijn gereed.
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Zondagsbrief
30 december 2018

Agenda
2 jan 19.30 uur Abdijkerk- Christelijke meditatie
3 jan 10.00 uur Abdijkerk- Inloopochtend
Wereldwinkel
Volgende week is er Wereldwinkel na de dienst
Beursplein
Beursplein start weer op 16 januari
Vakantieweek in Nieuw Hydepark 26 januari – 2 februari 2019.
Mensen op leeftijd met lichamelijke beperkingen kunnen er vaak niet
een weekje tussenuit. De stichting SIV organiseert al vijftig jaar
vakantie weken voor deze groep. De eerst volgende vakantie week
vindt plaats van 26 januari tot en met 2 februari in Nieuw Hydepark te
Doorn. Tijdens deze week wordt u begeleid door in ouderenzorg
gespecialiseerde vrijwilligers. De begeleiding bestaat onder andere uit
hulp bij de dagelijkse verzorging, rolstoelbegeleiding en specialvervoer.
De kosten voor een week volledig pensioen, annuleringsverzekering,
verzorging en activiteiten programma bedragen €690. Vervoer van en
naar het vakantieverblijf in Doorn via stichting SIV bedraagt €50 enkele
reis. Kent u iemand of hoort u zelf bij deze groep en leeft de wens om
een weekje op vakantie te gaan neem dan contact op stichting SIV. Email: buro@stichting-siv.nl telefoon (ma, di, do vr) 070-3181654.
www.stichting-siv.nl

Westeinde 101 te brengen. Het Stadsklooster ligt aan het einde van het
kleine steegje naast naaimachinewinkel Nottet. Mocht niemand thuis
zijn dan kan u de items achterlaten op de buitentafel naast de verlichte
kerstboom. Wij zorgen dat de kleding goed terecht komt.”
Marie-Anne van Erp, namens ThuisHuis Housemartin i.o.
Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen zelf naar het
Stadsklooster te brengen, kunt u ze aan een van de diakenen geven;
wij zorgen dan dat ze op het juiste adres komen. De uiterste datum om
iets te brengen is 6 januari.

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u
bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u
een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet
gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd
achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u
ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven
waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u
opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk
kunt vinden of op de website:
http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-dekerk.html

Warme spullen over?
Via een gemeentelid bereikte ons deze oproep van Marie-Anne van Erp,
die zich in Den Haag inzet voor (onder andere) zieke daklozen:
“Na een mooie, zonnige zomer neemt koning Winter het heft in
handen: het wordt koud. Tegen koude kan men zich kleden, toch zijn er
mensen in Den Haag waarvoor dat niet zo vanzelfsprekend is. Menig
dakloze kan wel een extra laagje kleding gebruiken. Dus heeft u nog
een ongebruikte warme jas of trui hangen, een paar handschoenen of
een wollen muts in de lade liggen? Als u die zou willen doneren, dan
bent u op week dagen welkom van 15:30 tot 19:00 of zaterdags tussen
9:00 en 17:00 van harte welkom om die naar het Stadsklooster,
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Van de Kerkrentmeesters
Voor de laatste keer dit jaar, een update van de opbrengsten
Kerkbalans. Alle boekingen tot en met november zijn verwerkt.
Uiteraard hoort u zo snel mogelijk in het nieuwe jaar hoe we 2018
hebben afgesloten. Zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten.

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

Abdijkerk

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

2018

2017

1e kwartaal

59.953

59.931

2e kwartaal

39.155

43.993

3e kwartaal

31.336

26.723

oktober

12.414

10.136

8.103

9.948

150.961

150.731

1e kwartaal

45.842

48.920

2e kwartaal

32.158

38.347

3e kwartaal

25.870

26.335

oktober

12.614

10.620

8.094

10.924

124.578

135.146

1e kwartaal

28.620

37.551

2e kwartaal

24.040

21.790

3e kwartaal

13.722

15.151

oktober

6.502

8.263

november

4.108

5.164

76.992

87.919

-12%

352.531

373.796

-6%

november

0%

Bosbeskapel

november

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
Orde van Dienst en Zondagsbrief digitaal
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis
zondagsbrief@bosbeskapel.nl

-8%

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

Shalomkerk

Totaal

Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122
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