Ochtendgebed op Nieuwjaarsdag
Zondag 1 januari 2017 10.30 uur
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:

ds. Martin Koster
Jacqueline van der Jagt
Jan Oosterveen
Ada de Vries
Wim Vermeulen

Kyriëgebed
na elke bede zingen we

Glorialied

Lied 513

Voorafgaand aan de dienst is er koffiedrinken en Nieuwjaarwensen

DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel

Overweging uitlopend op de Schriftlezing

Welkom door de ouderling van dienst

Schriftlezing Lucas 2:21-38

VOORBEREIDING

Antwoordlied

Stilte

Lied 659 Kondigt het jubelend aan
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

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 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer

Bemoediging en drempelgebed
Ouderling:
Gemeente:
Ouderling:
Gemeente:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Ouderling:

Gij spreekt het eerste woord
Gij doet het licht overwinnen
Gij spreekt nog altijd voort.

ALLEN ZINGEN ♪♪ op de melodie van Lied 513:
Gij geeft ook ons het woord,
wij geven elkaar namen,
bouwen een wereld samen,
een toekomst ongehoord.
we gaan zitten

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie en de tweede
collecte is bestemd voor de wijkgemeente.

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
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij allen samen:

Stil gebed

- Onze vader

Onze Vader die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
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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.
ZENDING
Slotlied

Lied 273:1,2,4 (we gaan staan) Looft God die zegent

Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel

Zondagsbrief
Collecte opbrengsten
Zondag 18 december:
Eerste collecte voor de Kinderwinkel € 230,85
Tweede collecte voor de Locatie Bosbeskapel € 192,25
Zondag 25 december, Kerstmorgen:
Eerste collecte voor Kinderen in de knel (Kerk in Actie) € 573,05
Tweede collecte bestemd voor Liturgieën bijzondere diensten € 311,13
Wereldwinkel
In verband met nieuwjaarsdag is de Wereldwinkel verschoven naar
volgende week.
Beursplein
Komende woensdag 4 januari is er geen Beursplein.
Rouwverwerkingsgroep winter-voorjaar 2017
Het aankomend vroege voorjaar wordt een gespreksgroep gehouden
als ondersteuning bij de verwerking van rouw, voor mensen voor wie
het in februari 2017 ongeveer één jaar of langer geleden is dat hun
partner overleed. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmorgen in de
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Shalomkerk en duren van 9.45 uur – 11.30 uur (7 februari tot 11 april).
U kunt u zich aanmelden bij Wil Groeneveld (070 3294 872) of Martin
Koster (070 4065871), uiterlijk vrijdag 13 januari.
Begrotingen PGG en Diaconie PGG ter inzage
De concept begrotingen 2017 van de PGG en Diaconie PGG liggen van
2 – 6 januari ter inzage op Parkstraat 32 (geopend van 8:30 tot 17:00
uur). De begrotingen liggen ook ter inzage op het leesrek in de hal. Ook
kunt u van 2 – 6 januari telefonisch (070-3958707) het Kerkelijk
Bureau vragen van iedere begroting gratis een exemplaar naar uw
huisadres te sturen. Omdat het concept begrotingen zijn, zijn zij niet op
de websites te vinden. Commentaar kunt u tot en met 6 januari per
brief sturen naar het Kerkelijk Bureau van de PGG, Parkstraat 32, 2514
JK Den Haag
Don Barents, scriba wijkgemeente Zuidwest
Parkeren van uw auto
De laatste tijd zijn er opmerkingen van omwonenden geweest over het
parkeren op zondag, vermoedelijk van kerkgangers. Sommige auto's
staan zodanig geparkeerd op de stoep dat geen kinderwagen, rolstoel
of rollator er nog langs kan, en soms geen enkele voetganger. Men
wordt dan gedwongen op de rijweg te gaan lopen wat gevaarlijke
situaties op kan leveren. Één en ander gebeurt vooral op beide stoepen
ter hoogte van de nummers 20 (kinderopvang) en 36 t/m 48 van de
Bosbesstraat. Het vriendelijk verzoek is om op de stoepen ruimte te
laten voor alle voetgangers.
Als u nieuw bent … Voor informatie over onze gemeente:
Jacqueline van der Jagt, Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag.
070 397 51 68 contact@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikanten
Nico Riemersma 070-325 15 99 (ma, di, vr, za. 9.00-9.30 uur en
19.00 - 19.30 uur) n.riemersma@planet.nl website:
www.nicoriemersma.nl ;
Martin Koster 070-406 58 71 (direct bereikbaar op ma, do, vr. 8.30 9.30 uur; op andere tijden wellicht inspreken op het antwoordapparaat)
ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Waarneming
In de week van 2-8 januari neemt ds. Riemersma voor ds. Koster waar
vanwege verlof.
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