Zondag 8 maart 2020
zondag van de veertig dagen
‘reminiscere’
gedenk uw barmhartigheid (psalm 25 : 6)
2e

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Klaas Wigboldus
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: André Stek
Lector: Marga van Arendonk
Organist: Ineke Pieters
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margriet Wagner
pianobegeleiding Jan Vos

Drempelgebed aan de hand van psalm 25 O:
G:
O:
G
O:
G:
O:
G:

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd
LEER MIJ UW PADEN TE GAAN
Wijs mij de weg van uw waarheid
EN ONDERRICHT MIJ
Want U bent de God die mij redt
OP U BLIJF IK HOPEN ELKE DAG WEER
Denk aan uw barmhartigheid, Heer
AAN UW LIEFDE DOOR DE EEUWEN HEEN
AMEN

we gaan zitten
Kyriëgebed
na elke bede zingen we: Lied 368d
DIENST VAN DE SCHRIFT

Als de organist begint met spelen, worden we stil.
.

Moment met de kinderen

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.

VOORBEREIDING
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 25a
Bemoediging en drempelgebed door de ouderling van dienst
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
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Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing
Eerste Lezing Exodus 24 : 12-18
Lied 542
Tweede Lezing Matteüs 17 : 1-9
Lied 545 cantorij: 1,2; allen: 3; cantorij: 4; allen: 5
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Lied 543 cantorij: 1; allen: 2, 3
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie rondom de
Bosbeskapel en de tweede collecte is de 40dagentijdcollecte
bestemd voor het Missionair Werk van de PKN (zie Zondagsbrief)
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.
(melodie Lied 512)

Gebeden

ZENDING
Slotlied lied 1005 (staande)
vers 1 cantorij (Engels)
vers 2 allen (Nederlands)
vers 3 cantorij (Engels)
vers 4 allen (Nederlands)
vers 5 allen (Nederlands)
refrein steeds met de cantorij (Engels)
Wegzending en zegen

Gemeente:

- de cantorij zingt ter inleiding:
Tebje Pajom (Altrussicher Kirchengesang)
mel: Dimitri Bortnianski
Orgelspel

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

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

Zondagsbrief

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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8 maart 2020

2e collecte: 40-dagentijdcollecte Protestantse Kerk –
Missionair. Als kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie
uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met
pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar
de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die passen bij de
context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen
een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap
van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier
gedeeld wordt.
Met uw gift ondersteunen we startende pioniersplekken.
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Uitleg liturgische bloemschikking Thema : Sta op.
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel
nodig. De stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het
ontwerp. Dit 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.
Jezus op de berg Sinai
Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en
verdriet. Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem: er is kritiek en
wantrouwen en hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er
een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in stralend wit licht
en Mozes en Elia voegen zich bij hem.
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst.
Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet
bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al,
maar voor een groot deel nog niet zichtbaar
Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte: Wijkdiaconie: ‘Sta op’ € 199,30
2e collecte: Kerk in Actie € 201,10
Agenda
9 mrt 20.00 uur Abdijkerk- Dichter bij dichten
11 mrt 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
11 mrt 14.00 uur Abdijkerk- Bijbelgespreksgroep
11 mrt 19.00 uur Bosbeskapel- Vesper
15 mrt 15.30 uur Abdijkerk- Zondag matinee
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 is het thema: Jezus krijgt hulp van Simon van Syrene. De
muzikale bijdrage wordt verzorgd door Berdine van Bemmel.
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Beursplein De zin van de jaarlijkse Paasgroetenactie & De taal van
iconen
A.s. woensdag komt ds. Christiaan Donner, voormalig
justitiepredikant, ons vertellen over de zin van de jaarlijkse
Paasgroetenactie voor gedetineerden. Ook is er de mogelijkheid om
Paasgroeten te schrijven. Op 18 maart vertelt Annemarie van Duijn,
die zelf iconen schildert, over wat iconen te zeggen hebben. Op 25
maart begeleidt Sarie Talsma belangstellenden bij het beschilderen
van een kleine paaskaars die mee naar huis genomen kan worden.
Graag hiervoor uiterlijk 11 maart opgeven bij Martin Koster i.v.m. de
inkoop van de blanco paaskaarsen (kosten 2,50). Beursplein - elke
woensdag een presentatie of miniworkshop, en verder gelegenheid
tot ontmoeting, aanbod en vraag,
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!
U kunt 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 steekt.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen kopen! Hartelijk dank!
Diaconie en ZWO
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
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Uitnodiging voor de paasviering voor senioren
Op dinsdagmiddag 31 maart wordt er een paasviering gehouden in de
Bosbeskapel. Deze viering wordt vanuit de Soos samen met de
jaarlijkse Seniorendag gehouden. We beginnen 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
Aan melden voor 25 maart. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
en kan aan het einde van de middag gegeven worden.
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
Films die je raken: La famille Béllier
Paula is tolk voor haar doofstomme ouders en broer.
Omdat Paula heel goed kan zingen, raadt haar muziekleraar haar aan
mee te doen aan een muziekconcours in Parijs, maar kan zij haar
familie wel alleen achter laten?
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Maandag 16 maart in de Bosbeskapel. Om 19.30 uur wordt u
verwelkomd met een kopje koffie of thee. De film begint om 20.00
uur en na afloop is het gezellig om nog even na te praten over de
film. Filmduur: 105 min.
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Reanimatiecursus
Op donderdag 30 april a.s. wordt er in de Bosbeskapel weer een
cursus reanimeren gegeven, ’s-morgens van 9.00 – 12.30 uur en de
kosten zijn 40 euro (soms vergoed door uw ziektekostenverzekering).
Informatie bij Marga van Arendonk
Kliederkerk ‘Mozes’
Op woensdagmiddag 25 maart vindt de eerstvolgende Kliederkerk
plaats. Het thema die middag is ‘Mozes’. We zullen het verhaal weer
op allerlei manieren ontdekken tijdens de activiteiten, houden een
mooie viering en eten gezellig samen. Bent u/ben jij er ook bij?
Iedereen is welkom, ook bijvoorbeeld opa’s en oma’s met
kleinkinderen of volwassenen zonder kinderen. Dus kom gezellig
meedoen! De Kliederkerk is van 15.30 tot ongeveer 18.00 uur in de
Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. Aanmelden kan via
info@lichtdelen.nl of 070-3972495 (bij voorkeur uiterlijk 20 maart).
Tot dan!
Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen
met Marga van Arendonk-Ardon. Tel. 06-54280786, email:
contact@bosbeskapel.nl,
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871, (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
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag.
Tel. 06-41836659,
email: A.J.den.hollander@kabelfoon.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
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