Zondag 17 oktober 2021
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Jan Eerbeek
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Nanda Nieuwenhuizen
Organist: Ineke Pieters

Er staan weer meer stoelen in de kerkzaal. Achterin zullen nog een
aantal ‘eilandjes’ van twee stoelen zijn voor hen die zich extra in acht
willen nemen. Op de andere rijen zal tussen verschillende
huishoudens tenminste één stoel vrijgelaten worden.
De samenzang is tijdens de hele dienst weer mogelijk maar zal nog
ingetogen zijn. Wie thuis de dienst meemaakt kan (terug)luisteren
via: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl
Orgelspel Freu dich sehr o meine Seele - G. Walther
Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
"Wij zijn nu enkele momenten stil waarna licht wordt aangedragen."
VOORBEREIDING
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 276: 1 en 3
(Zomaar een dak boven wat hoofden)
Bemoediging, Drempelgebed
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: Goede God, open ons voor uw licht.
Neem ons bij de hand, uw toekomst tegemoet.
Laat door ons uw liefde voelbaar worden
bij de mensen om ons heen.
we gaan zitten
Hier gekomen…
Over ons bidden…
Als gebed om Gods ontferming zingen wij:
Lied 283: 1,2 en 4 (In de veelheid van geluiden)
Als antwoord zingen wij tot eer van God: (staande)
Lied 650: 1, 2 en 4 (De aarde is vervuld van goedertierenheid)
de ouderling van dienst legt de bijbel op de preekstoel
DIENST VAN HET WOORD
Groet

V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Inleiding op de Schriftlezing en/of moment met de kinderen
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij:
Lied 680: 1 en 3 (Kom, Heilige Geest)
Schriftlezing Marcus 5: 1 t/m 20
Antwoordlied Lied 826: 1 en 2 (O, Christus woord der eeuwigheid)
Uitleg en verkondiging: Geborgenheid ervaren in de chaos
ANTWOORD EN GEBEDEN
Antwoordlied Lied 838: 1 en 2 (O grote God die liefde zijt)
Collecte uw kunt uw giften geven bij het uitgaan van de kerkdienst;
er bevinden zich links en rechts bij de uitgang op de tafels twee
collectezakken; thuis kan gegeven worden via onderstaande
bankrekeningnummers
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1e collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kerk in Actie Werelddiaconaat
(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
Kort moment van orgelspel
Freu dich sehr o meine Seele - G. Böhm
waarbij ook eventueel de kinderen terugkomen uit de kinderdienst
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
mevrouw Hansje Vergers-Glastra
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
(melodie Lied 512)

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.
Slotlied: Lied 791: 1 en 4 (Liefde eenmaal uitgesproken)
(staande)
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Zegen
Gemeente:

Orgelspel : Freu dich sehr o meine Seele - J. Pachelbel
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Zondagsbrief
17 oktober 2021
Aankondiging 1e collecte:
Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Kameroen
Samen werken aan een stabiele toekomst.
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per
jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door
klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms
valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert
de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogst
meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De
kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo
stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kameroen
Collecte-opbrengsten in augustus (Bosbeskapel)
Datum Coll Bestemming
1-aug
8-aug
15-aug
22-aug
29-aug

1

Maatjesproject Blijf je nog even

€

94,00

2

Wijkgemeente

€

84,00

1

Baby Bullen Bank

2

Wijkgemeente

€ 148,00
€ 92,13

1

Wijkdiaconie

€

2

KIA zending Colombia (J.Bierman)

1

Jongerenwerk School Barmhartigheid

€ 323,00
€ 179,90

2

Wijkgemeente

1

Project Sammy

€ 217,30
€ 500,00

2

Haastu

€ 127,00

Agenda
18 okt 20.00
20 okt 10.00
20 okt 14.00
21 okt 14.00

uur
uur
uur
uur

78,25

Bosbeskapel Films die je raken: The Two Popes
Bosbeskapel Beursplein
Shalomkerk Nieuwe Theologische Inzichten
Abdijkerk Gespreksgroep over de ziel
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Beursplein Meezingochtend & Herfstbladeren
A.s. woensdag 20 oktober zingen we allerlei (volks)liedjes o.l.v. Jan
Vos. Een week later, woensdag 27 oktober neemt ieder indien
mogelijk herfstbladeren mee. We maken er foto’s van en projecteren
de foto’s van de bladeren groot op de muur om hun schoonheid goed
te kunnen zien. Beursplein, elke woensdagmorgen van 10 tot 12 op
Bosbesstraat 5. Er is ook mogelijkheid voor wie wil om met anderen
een bordspel te doen of ander aanwezig spel.
Films die je raken: The two popes (2019)
Gefrustreerd door de koers die de Katholieke Kerk vaart, vraagt
kardinaal Bergoglio (Jonathan Pryce) toestemming van paus
Benedictus (Anthony Hopkins) om in 2012 met pensioen te gaan. In
plaats van het ontslag te aanvaarden, roept de introverte paus
Benedictus, geconfronteerd met laster en gebrek aan zelfvertrouwen,
zijn meedogenloze criticaster en toekomstige opvolger van Rome op
om een geheim te onthullen dat de fundamenten van de Katholieke
Kerk op hun grondvesten doet schudden. Achter de Vaticaanse muren
begint een tweestrijd tussen traditie en vooruitgang, schuld en
vergeving. Onderwijl proberen deze twee zeer verschillende mannen
hun eigen verleden het hoofd te bieden om op die manier een
gemeenschappelijke basis te vinden en een toekomstperspectief te
creëren voor de kerk en haar miljard volgers wereldwijd.
U bent van harte welkom op maandag 18 oktober in de kerkzaal van
de Bosbeskapel; aanvang: 20.00 uur, duur: 125 minuten. Toegang:
een vrijwillige bijdrage.
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Bosbeskapel en u
wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee.
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor
eigen rekening een drankje bestellen. Er is dan ook gelegenheid om
over de vertoonde film na te praten. Informatie: Jenneke Reitsma.
Tel. 070- 3258563
Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot
voordeel, t.w. minder kosten voor de diaconie. Het afstorten van cash
geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op
bankrekening
NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse
Gemeente te 's-Gravenhage".
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Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het
adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U
ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle
Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen. Tel. 06-538 70 324 of 070-391 40 05
e-mail: contact@bosbeskapel.nl www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, do.
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. Werkdag: dinsdag (tijdelijk één dag per
week). Op andere dagen kunt u een bericht inspreken op het
antwoordapparaat.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
Verhuurzaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl
Zondagsbrief digitaal
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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