viering met ten hoogste dertig aanwezigen
er wordt in de kerkdiensten voorlopig niet gezongen

KRUIMELDIEF

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, kyriëbede 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 16 augustus 2020
besloten radiokerkdienst vanuit de Bosbeskapel
Voorganger: ds. Jacob Korf
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Ineke Rhebergen
Lector: Ada de Vries
Organist: Wim Vermeulen

O: Gij die ons tegemoet treedt in uw schepselen
A: WEES HIER AANWEZIG
O: Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
A: WEES ONZE BRON
O: Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
A: DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
O: Dat wij niet vergeten de nood van anderen;
bevrijd ons van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, en verdriet, te doorstaan.
A: BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!
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Gloria Lied 867: 1 (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
ZO HOOG DE HEMEL NIET
OF DAARHEEN REIKT HET LIED,
DE AARDE NIET ZO WIJD,
OF GOD WORDT LOF BEREID.
LOOF OVERAL, LOOF AL WAT ADEM HEEFT,
LOOF GOD DIE LEEFT.
Orgelspel van het glorialied (we blijven staan)
we gaan zitten
Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van
de Bijbel
Schriftlezing: Jesaja 56: 1-7 + Matteus 15: 21 - 28
Antwoordlied Psalm 146: 3,4 en 5 (HOOFDLETTERDEEL
DOOR ALLEN)
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
WANT ZIJN HEIL ZAL NIET VOORBIJGAAN,
GOD IS TROUW AAN WAT HIJ SCHIEP.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
4. AAN WIE HONGERT GEEFT HIJ SPIJZE,
AAN VERDRUKTEN RECHT GERICHT.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
HIJ GEEFT DE GEBUKTEN MOED
EN HEEFT LIEF WIE ZIJN WIL DOET.
5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
HIJ BEHOEDT DE WEG DER VREEMDEN,
MAAR LEIDT BOZEN IN ‘T VERDERF.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!
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Orgelspel Antwoordlied
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 MARI , 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.
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.
(HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)

Collecte (wordt niet gehouden in de kerkzaal; na de dienst kan
gegeven worden via onderstaande banknrs)
1e collecte Bestemd voor de Wijkdiaconie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkdiaconie
2e collecte is bestemd voor KerkinActie Zending
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. KerkinActie Zending
We overdenken het geven van onze gaven onder orgelspel
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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 spreekt:

wanneer de schapen Gods verdreven zijn,
is er bij mensen geen verwachting meer;
NOG ZAL IK JUICHEN OM MIJN GOD EN HEER.
4. ‘k Blijf daarom, tegen beter weten in,
mij richten naar het woord van het begin,
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:
‘t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.
Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;
IK JUICH OM U IN TIJD EN EEUWIGHEID.

HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS
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.

Slotlied 156 staande (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)
1. Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
Gij hebt mij vrees voor U in ‘t hart gelegd,
uw werk vervult mijn wezen met ontzag.
Breng nu, o God, uw werken aan de dag:
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
UW VOLK ZAL JUICHEN OM ZIJN GOD EN HEER.
2. Woedt overal op aarde het geweld,
wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld,
maakt zich de macht van haat en afgunst groot,
brengt zij het leven enkel nog ter dood,
hoopt ook geen mens op ‘t komend godsrijk meer,
TOCH BLIJF IK JUICHEN OM MIJN GOD EN HEER.
3. En als het licht eenmaal verduisterd wordt,
geen oogst op ‘t land, de vijgenboom verdord,
geen levend water meer, geen brood, geen wijn -,
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Zegen, beaamd met: AMEN
(ALLEN)
Orgelmuziek

Zondagsbrief
16 augustus 2020

Aankondiging 2e collecte: Collecte Kerk in Actie – Zending: Rwanda
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor
jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de
kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training
om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de
veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan
om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en
slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde
‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Actie Giro555 voor slachtoffers Beiroet
De Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie, die zijn
verenigd in Giro555, hebben afgelopen vrijdag de hele dag aandacht
gevraagd voor hulpverlening aan de Libanese bevolking na de
verwoestende explosie in de haven afgelopen week. Ook wij willen deze
actie alsnog van harte bij u aanbevelen.
Onder andere via het internationaal kerkelijk netwerk kan hulp worden
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geboden: voedsel, water, kleding, hygiëne, gebouwen herstellen.
Kerken vragen om uw voorbede en steun.
Bloemengroet De bloemen gaan, als groet van de gemeente, deze
zondag naar mw. Janny Muurling Lekkerkerk
Nieuwe koster

Na mijn opleidingen ICT-beheerder en geluidstechnicus werk ik
momenteel als zelfstandig ondernemer. Ik help particulieren en
bedrijven met computerproblemen. Daarnaast verzorg ik licht, geluid en
artiesten voor kleine en grote evenementen. Mijn hobby’s zijn
fotograferen en korfballen bij Korfbalvereniging Die Haghe.
Met Marga, Koos en Henk heb ik leuke gesprekken gevoerd. Mede door
hun enthousiasme verheug ik me op een leuke samenwerking met alle
vrijwilligers van de Bosbeskapel. Ik hoop jullie snel te ontmoeten!
Vriendelijke groet, Daniël van der Velde
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

"De kerkenraad is erg blij te kunnen melden, dat Daniël van der Velde is
aangesteld als nieuwe koster in de Bosbeskapel.
In hem hebben we een jonge en vooral enthousiaste opvolger voor Rick
gevonden.
In onderstaand stukje stelt Daniël zich zelf aan u voor:"

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

Hallo, ik ben Daniël van der Velde en vanaf 15 augustus ben ik de
nieuwe gastheer van de Bosbeskapel voor 20 uur per week. Ik ga mij
o.a. inzetten om de verhuur van de zalen in goede banen te leiden.
Samen met mijn ouders en broer ben ik opgegroeid in de
Architectenbuurt. Wij kerkten in de Morgenster waar mijn opa’s en
oma’s drijvende krachten waren. Later verhuisden we naar de
Marcuskerk en daar is mijn familie nog steeds actief. Als kind ging ik
naar de Leyenburgschool en op weg naar de schooltuinen aan de
Kornoeljestraat liep ik regelmatig langs de Bosbeskapel.
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