Kyriëgebed na elke gebedsintentie zingen we:

Zondag 6 januari 2019
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds Martin Koster
Ouderling: Ypie Veer
Diaken: Debbie Schröder
Lector: Stef van Putten
Organist: Wim Vermeulen

Glorialied we gaan staan Lied 207 De trouw en goedheid van de Heer
Groet

V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.

Moment met de kinderen besloten met Lied 520, tegelijk lied bij de
opening van de Bijbel: De wijzen, de wijzen die gingen samen reizen
Schriftlezing
Eerste Lezing Micha 5:1-4

Gezang 26:1,2

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Ster van Bethlehem
gevormd door alle namen uit Mattheus 1:1-17

Orgelspel

Welkom 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

(Liedboek 1973)

Psalm 72:1,2 Geef, Heer, de koning uwe rechten

Bemoediging en drempellied
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: ♫ Psalm 72:6:

Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.
Tweede Lezing Mattheus 2:1-18

Lied 221:2,3 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

Bloeie zijn naam in alle streken zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen van zijn doorluchte naam.

Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Lied 509 Kindje van vrede, dat op ons wacht

we gaan zitten
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Collecte
De eerste collecte is voor de centrale diaconie en de tweede collecte
is voor het dovenpastoraat
Afscheid van Ypie Veer als ouderling en Debbie Schröder als diaken
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.
Gebeden
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij allen samen:

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.

Wegzending
en zegen

we gaan staan

Lied 834 Vernieuw Gij mij

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar koffie of thee te drinken
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Zondagsbrief
6 januari 2019

Collecteopbrengsten
Zondag 23 december:
1e collecte: Wijkdiaconie Bosbeskapel € 201,55
2e collecte: Kinderen in de Knel € 249,40
Kerstnachtdienst 24 december:
1e collecte: Kinderwinkel € 246,2e collecte: Wijkgemeente € 198,06
Kerstmorgen 25 december:
1e collecte: Wijkdiaconie Bosbeskapel € 334,11
2e collecte: Wijkgemeente Bosbeskapel € 280,Zondag 30 december:
1e collecte: Centrale Diaconie € 134,85
2e collecte/ Eindejaarscollecte: Wijkgemeente Bosbeskapel € 212,55
Collecteafkondiging tweede collecte: Dovenpastoraat
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een
samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse
Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en
de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een
‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat
het deelhebben van dove mensen aan (hun) kerkelijke gemeenten zo
optimaal mogelijk kan zijn. Landelijk en regionaal zetten teams van
dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Zij worden ondersteund
door een aantal landelijke medewerkers.
Agenda
8 jan. 10.00 uur Shalomkerk – Kring Spirituele oefening
9 jan. 14.00 uur Abdijkerk – Bijbelgespreksgroep
10 jan. 20.00 uur Abdijkerk - Kunstkring

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, Westeinde 101 te brengen.
Het Stadsklooster ligt aan het einde van het kleine steegje naast
naaimachinewinkel Nottet. Mocht niemand thuis zijn dan kunt 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 vandaag 6 januari.
Beursplein volgende keer niet deze week maar 16 januari!
Volksdansen
We onderbreken momenteel Beursplein enkele weken vanwege Kerst- en
Nieuwjaarsactiviteiten. In dit nieuwe jaar 2019 starten we weer op
woensdag 16 januari. Dan zal Petra Oudshoorn ons meenemen in
Israelisch volksdansen door vertellen, kijken en samen doen.
Films die je raken
Eind jaren 19e eeuw zijn er plannen om tegenover het centraal station
van Amsterdam het Victoria hotel te bouwen. De plannen zijn zo goed als
rond. Er moet alleen nog onderhandeld worden over het huisje van
vioolbouwer Vedder. Maar deze vindt het bod onvoldoende.
Naar de gelijknamige roman van Thomas Rosenboom.
Duur;115 min.
Maandag 21-01-2019 in de Bosbeskapel, aanvang: 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage info: Jenneke
Reitsma: 070-3258563

Wereldwinkel
Vandaag is de wereldwinkel aanwezig.
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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. E-mail:
buro@stichting-siv.nl telefoon (ma, di, do vr) 070-3181654.
www.stichting-siv.nl
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-de-kerk.html

7

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 email 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
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