NB: Het verloop van de liederen en geloofsbelijdenis tijdens de
rechtstreekse kerkdienst is als volgt:
Wat in HOOFDLETTERS staat wordt gezamenlijk uitgesproken.
Dit gezamenlijk spreken is in afwisseling met de stem van de
ouderling of van de voorganger. De woorden die zij uitspreken
staan in kleine letters.
Als u de dienst later terugluistert, hoort u de liederen gezongen.
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden: Licht wordt nu aangedragen
Aandragen van licht in stilte we gaan staan licht wordt aangedragen en markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede;
Bemoediging, drempelgebed, kyriegebed en glorialied
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 2 augustus 2020
besloten radiokerkdienst vanuit de Bosbeskapel
Voorganger: ds. Nico den Bok
Ouderling: Johan Bovenlander
Lector: Nanda Nieuwenhuizen
Organist: Wim Vermeulen
viering met ten hoogste dertig aanwezigen
er wordt in de kerkdiensten voorlopig niet gezongen

O: Heer, U wilde al in het oude Israël dat de tempel
een gebedshuis voor alle volken zou zijn,
een plek waar alle mensen uw gezicht zoeken,
het aangezicht van hun schepper en redder.
Geef dat de kerk zo’n plek mag zijn.
Geef dat ons land zo’n plek mag zijn.
Geef dat ons huis zo’n plek mag zijn:
een plaats waar verschillen tussen volken en rassen –
die zo vaak tot scheidsmuren geworden zijn –
mogen wegvallen en duidelijk wordt
welk verschil U maakt.
Zo bidden wij in Jezus’ naam
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Glorialied 117d:
Ouderling : Laudate omnes gentes
ALLEN :
LAUDATE OMNES GENTES
Voorganger : Laudate omnes gentes
Organist: Orgelspel na glorialied (we blijven staan)
we gaan zitten
Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van
de Bijbel
Schriftlezing: Galaten 3: 26 t/m29
Antwoordlied 969:1,2
In Christus is noch west noch oost
In Hem noch zuid noch noord,
Één wordt de mensheid door zijn troost,
De wereld door zijn woord
TOT IEDER HART DAT HEM BEHOORT
MET HEM GEMEENSCHAP VINDT.
DE DIENST AAN HEM IS’T GOUDEN KOORD
DAT ALLEN SAMENBINDT

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST, IK GELOOF ÉÉN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK, DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN, VERGEVING DER ZONDEN, WEDEROPSTANDING DES VLESES EN EEN EEUWIG LEVEN. AMEN, AMEN, AMEN.

Collecte (wordt niet gehouden in de kerkzaal; na de dienst kan
gegeven worden via onderstaande banknummers)
1e collecte: Diaconale collecte Buurt en Kerkhuis Lukas
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Buurt en Kerkhuis
Lukas. (zie Zondagsbrief)
2e collecte: Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
We overdenken het geven van onze gaven onder orgelspel
Orgelspel
Berichten van/voor de gemeente

Organist: Orgelspel Antwoordlied
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Tiny Kalma

Uitleg en verkondiging
Antwoord Geloofsbelijdenis Lied 340b
IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE, SCHEPPER
DES HEMELS EN DER AARDE
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom
opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter
rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen
zal om te oordelen de levenden en de doden.
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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 spreekt:
HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS
STILTE
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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.
Slotlied 362: 1,2 staande
HIJ DIE GESPROKEN HEEFT EEN WOORD DAT GAAT,
EEN TOCHT DOOR DE WOESTIJN, EEN WEG TEN LEVEN,
EEN SPOOR VAN LICHT DAT ALS EEN HANDSCHRIFT STAAT
TEGEN DE ZWARTSTE HEMEL AANGESCHREVEN:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: Ik zal jou niet gegeven.
HIJ DIE ONS IN ZIJN DIENSTWERK HEEFT GEWILD,
DIE HET GEWAAGD HEEFT ONZE HAND TE VRAGEN,
DIE ONS UIT ANGST EN DOEM HEEFT WEGGETILD
EN ONS TOT HIER OP HANDEN HEEFT GEDRAGEN;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Zegen, beaamd met:
AMEN, AMEN, AMEN (ALLEN)

Zondagsbrief
2 augustus 2020

Aankondiging 1e collecte:
Diaconale collecte: Buurt en kerkhuis Lukas
Het project Buurt & Lukaskerk omvat het diaconale werk dat
vanuit de Lukaskerk aan de rand van de Schilderswijk wordt
gedaan. De diaconaal werker van Stek en de vrijwilligers uit
de kerk en de buurt ontplooien hier activiteiten die bijdragen
aan het verbinden, versterken, bezielen en beschermen van
mensen. Vanuit de Lukaskerk onderhouden de diaconaal
werker en vrijwilligers contacten met cliënten van het uitdeelpunt van de Voedselbank, bouwen zij aan netwerken in
de wijk en stellen ze mensen aan de rand van de samenleving in staat zich sterker en weerbaarder te voelen.
De activiteiten zijn uiteenlopend: de Lukaskerk is een uitdeelpunt van de Voedselbank, waar mensen behalve voor
een voedselpakket terecht kunnen voor advies en hun verhaal kunnen doen. Er zijn kringvieringen, een inloopspreekuur en bijlessen. Daarnaast is er altijd tijd voor een kop koffie en een gesprek. Een bijzonder project van Buurt
en Lukaskerk is het Mama Verhalenkoor van vrouwen uit alle
windstreken die liederen zingen van weemoed en verlangen.
Al jaren steunt de Haagse Diaconie dit werk. Van harte aanbevolen.

Orgelmuziek
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Van de Kerkrentmeesters
Het is lang geleden dat u een update kreeg van de kerkelijke
inkomsten. Het laatste verslag was over de afsluiting van het
jaar 2019. Over het jaar 2019 daalden de opbrengsten kerkbalans ten opzichte van 2018 met zo’n 6%. We zijn allemaal benieuwd naar de invloed van de corona crisis op de giftenstroom
van dit jaar. Het is fijn dat we u kunnen melden dat de opbrengsten over het eerste halfjaar 2020 bijna gelijk gebleven
zijn aan die over het eerste halfjaar 2019:

Abdijkerk
Giften wijkwerk

1e halfjaar 2020 1e halfjaar 2019
€ 95.498,32
€ 95.194,43
€ 4.380,-€ 701,--

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

Bosbeskapel
Giften wijkwerk

€ 68.773,37
€ 2.173,--

€ 69.982,52
€ 130,--

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

Shalomkerk
Giften wijkwerk

€ 43.015,41
€ 790,86

€ 50.615,65
€ 1.690,86

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

Totaal 1e halfjaar

€ 214.630,96

€ 218.314,46

U ziet dat er extra giften voor het wijkwerk op gang gekomen
zijn; dit is deels in de plaats gekomen van collecten tijdens de
maanden dat u de diensten niet kon bijwonen. Maar ook daarvoor heeft u op andere wijzen bijgedragen.
Al met al een hoopgevende start voor het tweede halfjaar. Wij
wensen u een mooie zomer,
Met hartelijke groet,
namens de kerkrentmeesters
Hans Bergwerff, 0653 775 122, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
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