Zondag 1 maart 2020
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Stenen en Brood
Veertigdagenlied
Voorganger: ds Martin Koster
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Ada de Vries
Organist: Wim Vermeulen
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

gevolgd door een moment van
verstilling waarbij we geleid worden door de organist die enkele minuten het orgel
zal bespelen. Aansluitend is er een korte stilte. Na de stilte volgt de Aanvang van
de dienst zoals verder hieronder aangegeven.

Verstilling orgelspel

gevolgd door korte 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 91a:1,2

Wie in de schaduw Gods mag wonen

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 LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
G: Lied 601:1 ♫

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
Licht, overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
we gaan zitten
Kyriëgebed

2 Veertig weken duurt mijn groeien tot een nieuwgeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen
volheid is en nieuw begin. (refrein) Veertig dagen, weken…
3 Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen
daardoor worden mensen vrij. (refrein) Veertig dagen, weken…
4 Veertig dagen tot aan Pasen soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. (refrein) Veertig dagen, weken…
Groet

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

Moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen: Lied 317 Grote God
Gij hebt het zwijgen

na elke bede zingen we:
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Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Eerste Lezing Exodus 20:1-17 De Tien Woorden
Lied Psalm 19:3 Volmaakt is 's Heren wet
Tweede Lezing Matteus 4:1-11 De verzoeking in de woestijn
Lied Psalm 19:5 Zo helpt Gij, God, uw knecht

Wegzending staande Lied
Zegen

538:1,2,4 Een mens te zijn op aarde

beantwoord met:

Orgelspel
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Lied 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie en de tweede
collecte is bestemd voor Kerk In Actie (zie Zondagsbrief)

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

Zondagsbrief
1 maart 2020

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.
Gebeden
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zingt:

Stilte - 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.
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Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte: Kerk In Actie Binnenlands Diaconaat € 176,45
2e collecte: Wijkgemeente Bosbeskapel € 166,50
Algemene toelichting op de collectes in de 40-dagentijd 2020:
Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde
In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we
toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep
‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep
zelfs doden tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van
liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe
hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws
van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons
niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg.
Sta op! Daarom komen we samen in actie. En bieden hoop en doen
recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die
vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Doe mee, kom in beweging. Sta op!
2e collecte: 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie – Voorjaarszending:
Golfstaten De kracht van bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo
afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten.
Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.
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Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een
succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling
worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar
en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Uitleg liturgische bloemschikking in de 40 dagen-tijd
Thema : Sta op!
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel
nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die
ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip
op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het
ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De
ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open
stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in
beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag roepen
we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet
komen. Lees per zondag de beschrijving en zie welke toevoeging in of op
de stip wordt geplaatst.
1ste zondag: Jezus, voelt zich gedragen door woorden en beschermd door
woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn.
In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet
denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en
gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.
Agenda
3 mrt 10.00
3 mrt 20.00
4 mrt 10.00
4 mrt 19.00
4 mrt 19.30
6 mrt 14.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Shalomkerk – Kring Spirituele oefening
Shalomkerk – Zingen met Jeroen
Bosbeskapel – Beursplein
Bosbeskapel - Vesper
Abdijkerk – Christelijke meditatie
Abdijkerk – Film: “Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain”

Wereldwinkel Vandaag kunt u na de dienst eerlijke producten kopen.
Armenië – Schapen voor arme gezinnen in Vardenis
Vardenis, een plaats in Armenië, ligt in een arm en geïsoleerd gebied bij
het Sevanmeer. Er is in dit gebied hoge werkeloosheid en veel gezinnen
hebben de grootste moeite om in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. Misschien kent u ze nog wel van ons Geitenproject van 2 jaar
geleden: Mensenkinderen zorgt in Armenië voor basisbehoeften van de
allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen,
warmte en kleding. Mensenkinderen heeft het plan om arme families te
gaan helpen door ze schapen te geven. In de heuvels en de bergen rond
Vardenis en omliggende dorpen is genoeg gras, voor het houden van
schapen. Mensenkinderen heeft 60 arme gezinnen geselecteerd (die al
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een stal hebben). Deze gezinnen krijgen dan elk 3 schapen. Als er ieder
jaar lammetjes komen en de schapen voldoende melk en wol geven, dan
kunnen deze gezinnen dankzij dit project uit de spiraal van armoede
geraken. Zo wordt bereikt dat deze gezinnen zelfredzaam worden en
langzaam meer inkomsten gaan verwerven voor hun bestaan met als
resultaat betere voeding, verbetering van hun gezondheid en afname van
de armoede in het dorp. Op den duur helpen we zo niet alleen deze
families: als de veestapel verder groeit wordt uiteindelijk het gehele dorp
geholpen. Voor € 338,00 helpen we een gezin met 3 schapen.
De Wijkdiaconie Den Haag Zuidwest stelt zich tot doel om minimaal 10
gezinnen te helpen. Helpt U ons om 30 schapen voor 10 gezinnen in
Vardenis bij elkaar te krijgen? Bij de start van de 40 dagentijd, op 1
maart, zijn voor dit project spaardoosjes beschikbaar. De gevulde
doosjes kunt U vanaf 1e Paasdag weer inleveren bij uw diakenen. Op 26
april zullen we voor dit project een gemeenschappelijke collecte houden.
Informatie 8-daagse Seniorenvakantie in Putten
We gaan dit jaar van 1 t/m 8 augustus naar het mooie hotel “Hof van
Putten” en er staan weer diverse leuke excursies op het programma. Deze
reis is voor iedereen die niet meer alleen op vakantie kan of wil, maar wel
zelfredzaam is. Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen en er zijn nog
maar enkele plaatsen vrij!! Op zondag 1 maart zal er tijdens het koffiedrinken een fotoreportage worden getoond over deze vakantie. Ook is er
dan gelegenheid om vragen te stellen en een informatie/inschrijf-formulier
mee te nemen. Gerard, Coby, Marianne en Gelske - tel. 070-3259519
Vespers in de veertigdagentijd
In de Veertigdagentijd is er op de woensdagavond in de Bosbeskapel
vanaf 19.00 uur een Vesper. Er is een bijeenkomst in de kerkzaal van
ongeveer een half uur met Bijbellezing, zang, muziek en gebed rondom
een kruiswegstatie. Voorafgaand aan de vesper kan een lichtje
aangestoken worden op de avondmaalstafel. Na afloop kunt u een kleine
bijdrage geven ter bestrijding van de onkosten. Deze week gaat het over
Jezus bij Pilatus. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Els Koffeman.
Beursplein Chassidische legenden verbeeld door H.N. Werkman
& Paasgroeten en verhalen van gevangenen
A.s. woensdag 4 maart geeft Trijnie van Spanning een inkijk in het werk
van H.N. Werkman wat betreft zijn verbeelding van een aantal
chassidische legenden. Een week later, woensdag 11 maart, vertelt Ineke
Rhebergen over de jaarlijkse Paasgroetenactie met verhalen van
gevangenen. Beursplein - elke woensdag een presentatie of
miniworkshop, en verder gelegenheid tot ontmoeting, aanbod en vraag,
van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5.
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Paasgroetenactie 2020
Vanuit de PKN kunnen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten
sturen aan gevangenen. De afbeelding is door gevangenen zelf ontworpen
met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Op zondag 8 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen voor € 1,00
en ondertekenen en in de doos stoppen want de kaarten worden
gezamenlijk verstuurd. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al
weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd
zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in
de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een
kaart een hart onder de riem steken. We hopen dat velen van u
paasgroeten zullen kopen! Hartelijk dank! Diaconie en ZWO
Wensactie voor Kies! Sociale Supermarkt
De vervulde wensen voor de wensactie kunt u volgende week zondag 8
maart inleveren in de Bosbeskapel. Indien mogelijk graag met brief, zodat
wij goed weten voor welke klant de wens is. Ook kunt u nog steeds een
financiële bijdrage doen op NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v.
Penningmeester Abdijkerk o.v.v. wensactie Kies.
Reanimatiecursus
Op donderdag 30 april a.s. wordt er in de Bosbeskapel weer een cursus
reanimeren gegeven.
Het tijdsbestek voor deze cursus is ’s-morgens van 9.00 – 12.30 uur en
de kosten zijn € 40 (soms vergoed door uw ziektekostenverzekering).
Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met Marga van
Arendonk, tel. 06-54280786, e-mail m.vanarendonk@planet.nl

Bijeenkomsten over Marc Chagall
Op maandagmiddag 30 maart zijn belangstellenden welkom bij Huibi van
der Zwan - van Willigen, Scheveningselaan 147, om samen naar enkele
geprojecteerde werken van Marc Chagall te kijken en daar met elkaar
verder over te praten. Ondergetekende zal ook enige
achtergrondinformatie geven over Chagall en over de getoonde werken.
Graag van tevoren aan ondergetekende laten weten als u van plan bent
om te komen. Ieder hartelijke welkom! De middag is van half drie tot vier
uur. Martin Koster E: m.koster@kpnplanet.nl | T: 070 4065871
Uitnodiging voor de paasviering voor senioren
Op dinsdagmiddag 31 maart a.s. wordt er een paasviering gehouden in de
Gemeentezaal van de Bosbeskapel. In het verleden werd deze viering
vanuit de Soos georganiseerd. Dit jaar willen we deze viering echter
houden samen met de jaarlijkse Seniorendag. We beginnen de middag
met een lunch en daarna volgt de paasviering. Er worden bekende
paasliederen gezongen. Martin Koster zal één of twee schilderijen over
Pasen projecteren en daar samen met alle aanwezigen bij stilstaan.
Aanvang 13.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur. Einde om 16.00 uur.
In de hal ligt er op de statafel een intekenlijst voor geïnteresseerden. Ook
kunt u zich telefonisch aanmelden bij: Gelske Benraadt – tel. 3259519,
Lydia Vos- tel. 3254656 en Marga van Arendonk-Ardon tel. 0654280786
We willen u vragen om zich uiterlijk aan te melden voor 25 maart.
Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom en kan aan het einde van de
middag gegeven worden. ALLEN VAN HARTE WELKOM!
Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met
Marga van Arendonk-Ardon, Landréstraat 541, 2551 AT Den Haag.
Tel. 06 54280786, E: contact@bosbeskapel.nl | W: www.bosbeskapel.nl

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed
draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en
de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag,
woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen
om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons
gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de
deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer
belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e
cirkel, met ‘als starter’ Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe
deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken
Bosbeskapel, e-mail: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk,
tel 06-44568721, email: nicotetteroo@kpnmail.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
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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

