Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

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 33:8

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

bloemschikking Bosbeskapel

Zondag 22 maart 2020
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Door omstandigheden een besloten kerkdienst
die, live of later, via www.kerkomroep.nl te beluisteren is

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 LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

O:
G:
O:
G:
O:
G:

Gij die ons tegemoet treedt in mensen
WEES HIER AANWEZIG
Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL. AMEN
gaan zitten

Kyriëgebed
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Henk Valstar
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Marga van Arendonk-Ardon
Organist: Wim Vermeulen
Enkele gemeenteleden t.b.v. de samenzang

na elke bede zingen we:

Veertigdagenlied

23b:1,2,3 De Heer is mijn Herder
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1. De Heer is mijn herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.
2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing afgewisseld met samenzang

Eerste Lezing Psalm 23
Lied 319:1,3,5

1. Alles wat er staat geschreven,
Heer doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan!
3. Herder David werd een koning
en hij zong uw lof,
en zijn zoon bouwde uw woning heerlijk af.
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5. Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken woord voor woord.
Tweede Lezing

Johannes 6:1-15

Lied 319:6,7

6. Zend uw regen uit de wolken
die het groeien doet:
graan dat brood wordt voor uw volk in overvloed.
7. Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven meer en meer.
Uitleg en verkondiging

Antwoordlied

653:1,2,7 U kennen, uit en tot u leven

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
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7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Collecte

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in
Actie/Binnenlands Diaconaat, bankrekeningnummer
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Binnenlands diaconaat
De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente,
bankrekeningnummer NL78 RABO 0145 5906 07
t.n.v. wijkbeheersraad Bosbeskapel
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.

Wegzending

Lied 415:1,2 Zegen ons, Algoede (staande)

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
Zegen besloten met Lied 415:3

Amen, amen, amen,..

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orgelspel

Zondagsbrief

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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22 maart 2020
Van de kerkenraad
Nooit eerder hebben we onze zondagse kerkdiensten moeten
afgelasten. Inmiddels begrijpen de meesten van ons dat het een
goede beslissing is geweest in lijn met de door de overheid
afgekondigde maatregelen. Maar omdat de zondagse
samenkomsten behoren tot het hart van ons kerkelijk leven, is in
overleg met onze predikanten besloten om, voor zover de situatie
het toelaat, de komende zondagen op iedere locatie een viering
met predikant, organist en enkele stemmen te organiseren, die via
www.kerkomroep.nl te beluisteren zal zijn. In principe zal deze
viering rechtstreeks te volgen zijn, maar als dat niet lukt, kan de
opname altijd op een ander tijdstip worden beluisterd.
Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode extra behoefte
hebt aan pastorale zorg. Vanzelfsprekend zijn onze predikanten
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daarvoor beschikbaar. Voor de telefoonnummers en tijden waarop
ze het beste te bereiken zijn, verwijs ik u naar de laatste pagina
van Samenklank.
Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er, nu als advies geldt
om direct contact met anderen zo veel mogelijk te beperken, de
mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan
maximaal 3x per week ‘s ochtends (op maandag, woensdag en
vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt
u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de
overige deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact op
met Nico Tetteroo, M: 06-4456 8721, E: nicotetteroo@kpnmail.nl
Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u rechtstreeks
melden aan onze predikanten. Veel informatie zal beschikbaar
komen via de websites van de drie locaties. Daar zijn ook de
liturgieën van de vieringen en de zondagsbrieven te vinden.
Henk Valstar, scriba wijkkerkenraad Zuidwest
Bosbeskapel open op vrijdag tussen 16.30-18.00 uur
Vanaf vrijdag 20 maart is de Bosbeskapel op vrijdagnamiddag open
om een papieren zondagsbrief met orde van dienst af te halen. We
weten namelijk dat een aantal gemeenteleden de zondagsbrief op
zondag of al eerder meenemen en afgeven bij andere
gemeenteleden.
Schroom ook niet als u hem voor uzelf wilt afhalen. Uiteraard kunt
u hem ook per e-mail laten opsturen of terugvinden op de website
van de Bosbeskapel. Maar sommigen hebben graag een papieren
exemplaar.
Besloten kerkdiensten
In de Bosbeskapel zullen we, zolang we nog niet samen mogen
komen, proberen om iedere zondag met organist, predikant en
enkele stemmen een eenvoudige kerkdienst te houden die
rechtstreeks te beluisteren is en uiteraard ook later op de zondag
of in de aansluitende week. Deze en komende zondag zal de eigen
predikant hierin voorgaan en daarna zullen we bezien hoe we
samen kunnen werken met de gastpredikanten. De kerkdiensten
zijn zoals altijd te beluisteren op www.kerkomroep.nl. Als u hier
vragen over heeft, of suggesties, kunt u contact leggen met ds.
Koster.
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Speciaal pastoraal en diaconaal telefonisch contact op de
dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag, beginnend aanstaande dinsdagmiddag 24
maart, kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch
contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de
pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter
van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) en wellicht nog enkele
mensen aanwezig zijn om met u te spreken. U kunt bellen omdat u
bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u
aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om
gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen.
Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie
telefoonlijnen waarop u kunt bellen: 070-4065871 06-41836659 en
06-54280786
Voor informatie over onze gemeente
kunt u contact opnemen met Marga van Arendonk-Ardon.
M: 06-5428 0786, E: contact@bosbeskapel.nl, W: www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-406 5871, (direct bereikbaar op ma, wo, vr.
8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat), E: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag.
M: 06-4183 6659, E: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per email ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar
E: zondagsbrief@bosbeskapel.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar: kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

8

