Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 13 september 2020

Voorganger: ds. Thomas Koelewijn
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Organist: Ineke Pieters

Kerkdienst met beperkt aantal aanwezigen
(terug)luisteren: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

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!
ouderling en voorganger wisselen van plaats

NB: Het verloop van de liederen en geloofsbelijdenis tijdens de
rechtstreekse kerkdienst (zondag 10.00 uur) is als volgt:

V: spreken wij met elkaar de woorden van een glorialied

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 zíj uitspreken
staan in kleine letters. Als u de dienst later terugluistert, na
14.00 uur op zondag , hoort u de liederen gezongen.

Glorialied Lied 705: 1 (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)

Orgelspel

Orgelspel Glorialied 705
tijdens de muziek blijven we staan
na de muziek we gaan zitten

Welkom door de ouderling van dienst besloten met de
woorden: Licht wordt nu aangedragen

Ere zij aan God , de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
EER DE HEILGE GEEST, DE TROOSTER,
DE DRIEENIGE IN ZIJN TROON,
HALLELUJA, HALLELUJA, DE DRIEENIGE IN ZIJN TROON!

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;

Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van
de Bijbel

Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede en glorialied

Schriftlezing:

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.

Matteus 6:12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
Matteus 18: 21-35
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Antwoordlied Lied 680: 1,4 (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
DAAL NEDER WAAR GIJ WORDT VERWACHT.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
VAN ONZE GEEST, VERWARD EN TROTS.
Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
KOM,WEES AANWEZIG IN HET WOORD;
wek onze geest, opdat hij hoort,
WEK ONS TOT LEVEN, HIER EN NU.
Orgelspel Lied 680

We overdenken het geven van onze gaven onder orgelspel

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de
gemeente naar Fred Roos.
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
Gebeden

Uitleg en verkondiging
Antwoord

De tweede collecte is bestemd voor Jeugdwerk (JOP)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Jeugdwerk (JOP)

Lied 885 (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
ER IS GEEN SCHADUW VAN OMKEER BIJ U,
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
DIE GIJ STEEDS WAART; dat bewijst GIJ OOK NU.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
EN UW NABIJHEID, DIE STERKT EN DIE LEIDT;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
GIJ GEEFT HET LEVEN TOT IN EEUWIGHEID.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
IEDERE MORGEN AAN MIJ WEER BETOOND.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
GROOT IS UW TROUW, o HEER, AAN MIJ BETOOND.

Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij
allen samen’, waarna de gemeente spreekt:
LICHT DAT TERUGKOMT, HOOP DIE NIET STERVEN WIL,
VREDE DIE BIJ ONS BLIJFT.
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 415: 1, 2

Orgelspel Lied 885
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkdiaconie
Bosbeskapel
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staande, eerst orgelspel, daarna ALLEN

ZEGEN ONS, ALGOEDE
NEEM ONS IN UW HOEDE
EN VERHEF UW AANGEZICHT
OVER ONS EN GEEF ONS LICHT
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STORT, OP ONZE BEDE,
IN ONS HART UW VREDE,
EN VERVUL ONS MET DE KRACHT
VAN UW GEEST BIJ DAG EN NACHT

Ds. Koelewijn
Ds. Thomas Koelewijn is emerituspredikant van de Evangelische
Kerk in Duitsland. Hij woont in Den Haag. Ds. Koelewijn heeft in
het verleden pastorale bijstand verleend, o.a. in Voorburg en
Loosduinen. Hij gaat regelmatig voor in Houthaghe.

Zegen, beaamd met lied 415:3 (ALLEN)

Bericht van de koster
Beste mensen,
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het warme onthaal
in de Bosbeskapel. Het voelt alsof je bij familie thuis komt, ik
kijk er naar uit om alle gemeenteleden te leren kennen.
Om meteen een goede start te maken wil ik gaan opruimen, dit
kan alleen als ik weet wat ik niet mag weggooien.
Mijn verzoek aan iedereen die spulletjes in welke ruimte dan
ook heeft staan om mij dat te laten weten.
Stuur een e-mail naar verhuur@bosbeskapel.nl met welke
spullen je waar hebt liggen en desnoods maken we even een
afspraak om alles goed te markeren.
Op alle spullen/kasten komt een gekleurde sticker met de naam
van de commissie of persoon. Ik zeg er even bij dat dit bij alle
spullen moet gebeuren ook de kerststal, kerstboom en alle
“vanzelfsprekende dingen”. Begin volgend jaar wordt alles
zonder sticker weggegooid en/of aan de kringloop geschonken!
Er is dus nog tot het eind van het jaar de tijd om je spullen aan
te melden. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Daniël

AMEN, AMEN, AMEN!
DAT WIJ NIET BESCHAMEN
JEZUS CHRISTUS ONZE HEER,
AMEN, GOD, UW NAAM TER EER!

Orgelmuziek

Zondagsbrief
13 september 2020

Collecteaankondiging tweede collecte Protestantse
Kerk (JOP)
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw
vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm
van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden.
Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is
niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerkbezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is
niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken
dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden
gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer
mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer
plaatsen mensen van verschillende generaties samen
creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in
het voetspoor van Jezus te gaan.
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Bedankt hieronder een berichtje van Renée Pleijsier
Lieve mensen, allemaal heel hartelijk bedankt voor de
overstelpende hoeveelheid kaarten, brieven, bloemen,
telefoontjes, enz., die ik van jullie mocht ontvangen. Het is
overweldigend en doet heel erg goed. Het is te veel om jullie
allemaal persoonlijk te bedanken. Enkele weken geleden is
besloten dat een tweede operatie, omdat het herstel te
langzaam gaat, toch noodzakelijk is. Hopelijk kan ik daarna
weer beter lopen. Eén en ander zal begin september
plaatsvinden. De verwachting is dat het einde van het jaar een
gunstiger beeld zal geven. Nogmaals heel erg bedankt,
hartelijke groeten en tot ziens.
Renée

6

Films die je raken: ‘La Famille Bélier’
Op maandag 21 september in de Bosbeskapel weer een film in
de serie ‘Films die je raken’, en wel: ‘La Famille Bélier’.
De zestienjarige Paula is tolk voor haar doofstomme ouders en
broer. Haar muziekleraar ontdekt haar muzikale gaven en
moedigt haar aan om te gaan zingen. Paula besluit mee te doen
aan een zangwedstrijd in Parijs, maar dat betekent wel dat ze
haar familie in de steek moet laten.
Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Duur van de film
:105 minuten. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Vanwege de coronamaatregelen verzoeken wij u om uw jas niet
in de garderobe op te hangen, maar mee te nemen in de
kerkzaal. Er zullen voor en na de voorstelling geen consumpties
geschonken worden. Neemt u zonodig zelf drinken mee. Er is
helaas geen gelegenheid om na de voorstelling over de film na
te praten, maar wordt u verzocht direct de kapel te verlaten.
Informatie: Jenneke Reitsma Tel. 070-3258563
Feestelijke Kliederkerk!
Op de volgende Kliederkerk, op 23 september aanstaande vanaf
15.30 uur in de Abdijkerk, vieren we samen de bruiloft in Kana!
Zo maak je zelf een bruidscake met meerdere lagen, mooie
slingers, uitnodigingen voor je eigen feestje en een prachtig
bruidsboeket met de mooiste bloemen. En we gaan een
geweldige dans instuderen waar jong en oud aan mee kan doen.
Een gezellig feestje met veel plezier, een goed verhaal en lekker
eten om af te sluiten. Natuurlijk houden we rekening met de
RIVM-regels. Ben je erbij? Gezinnen, maar ook volwassenen
(zonder kinderen) zijn van harte welkom! Aanmelden kan
via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

twaalf breken we weer op, een half uur eerder ivm alle
maatregelen. Hartelijk welkom!
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

Beursplein
A.s. woensdag 16 september starten we weer in alle
behoedzaamheid met Beursplein. Bezoekers wordt gevraagd om
tussen tien uur en twintig over tien binnen te komen. Uiteraard
mag u geen verschijnselen van corona hebben. U neemt uw jas
mee naar de plek waar u zit, op anderhalve meter afstand. De
vrijwilligers zullen u begeleiden. Om half elf maken we eerst
met elkaar afspraken over de gang van zaken. Daarna houdt
Martin Koster een presentatie over zon en maan. Rond half
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