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ORDE VAN DIENST
1e Zondag na Epifanie, 8 januari 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Ypie Veer–Ronner
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Irene de Raad–van Putten
Organist: Wim Vermeulen

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil

door de gave van Uw heilige Geest,
G: zodat wij U van harte liefhebben
en Uw heilige Naam grootmaken.
Amen.
(daarna gaan we zitten)
We zingen: Psalm 100 : 4
Kyriëgebed
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en ook Zijn Naam prijzen,
want zijn erbarmen heeft geen einde en kent geen grenzen.
Na elke intentie zingt de gemeente:

Welkom

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 100 : 1, 2 en 3
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
O: Almachtige en barmhartige God,
G: voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
(stilte)
O: Zuiver de overleggingen van ons hart

Gloria: Lied 305

(staand)

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: Lied 354 : 4 en 5
Tenachlezing: Jesaja 42 : 1 – 7
We zingen: Lied 459
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Evangelielezing: Matteüs 3 : 1 - 17
Zingen: U komt de lof toe
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de 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
tot in eeuwigheid.
Amen.

Verkondiging

ZENDING

Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 522 : 1, 2 en 3
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie
en de tweede collecte is bestemd voor het Dovenpastoraat
Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.

Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

Slotlied: Lied 530 (staande)
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Orgelspel
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Zondagsbrief
8 januari 2017

Collecte-opbrengst zondag 1 januari
1e collecte: Wijkdiaconie: € 104,25
2e collecte: Wijkgemeente: € 91,86
Agenda
10 jan 10.00 uur Bosbeskapel- Leerhuis over barmhartigheid
10 jan 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
10 jan 20.00 uur Bosbeskapel- Geloven: een onmogelijke
mogelijkheid
11 jan 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
12 jan 14.00 uur Abdijkerk- Bijbelgespreksgroep
12 jan 20.00 uur Abdijkerk- Kunstkring
Jeugdkerk
Er is vandaag weer jeugdkerk beneden in de huiskamer
Zondag 15 januari, bevestiging en afscheid ambtsdragers
We zijn dankbaar dat we op zondagmorgen 15 januari enkele van
onze gemeenteleden tot ambtsdragers mogen bevestigen op onze
Bosbeskapellocatie: Gert-Jan de Raad, diaken; Jeroen van der Heide,
ouderling; en Koos Smitt, ouderling-kerkrentmeester. Daar zijn we
heel blij mee want om wijkgemeente te kunnen zijn, heeft de kerk
telkens weer ambtsdragers nodig. Afscheid namen we in de
kerkenraadsvergadering van eind november: van diaken Gea van Dijk,
van ouderling-kerkrentmeester Hans Cloosterman en van ouderlingbeleid David Renkema. Hen zullen we ook op die zondag bedanken
voor wat zij vanuit hun ambt betekend hebben voor het kerkenwerk
van de Bosbeskapel en onze wijkgemeente Zuidwest.
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ThemaTafelen, zaterdag 28 januari: de weg naar Compostella
André Stek liep enige tijd geleden zijn pelgrimstocht naar
Compostella. Op zaterdagnamiddag 28 januari vertelt hij daarover en
laat beelden zien voordat we om ca. 18.00 uur aan tafel gaan. Vanaf
17.00 uur is ieder welkom en om 17.30 uur begint de presentatie.
Opgave graag weer bij onze kok Victor Heemskerk, per e-mail of
telefoon, uiterlijk tot dinsdagavond 24 januari:
thematafelen@vcomputers.org of 06-27406908. Ook kunt u zich
aanmelden via een aanmeldlijst in de Bosbeskapel die daar vanaf
zondag 8 januari iedere zondag zal liggen. Ontspan na een drukke
zaterdag en kom tot rust aan een heerlijke maaltijd. De bijdrage is €
10,- pp en € 5,- voor kinderen. Een mooie gelegenheid om gezellig
bij- of door te praten over de presentatie met bekende en minder
bekende kerkgenoten. De keer hierna is op zaterdag 1 april (geen
grap).
Beursplein
Rond Kerst en Oud en Nieuw hebben we een paar woensdagen
overgeslagen maar a.s. woensdag 11 januari gaan we weer van start
en is er gelijk al weer een interessante presentatie van Trijnie van
Spanning: Blikverpakking, een geschiedenis. Neem zelf oude blikjes
mee! Samen met Stichting Papyrus zien we ook in 2017 weer uit naar
boeiende en hulpvaardige woensdagochtenden met allerlei uitruil van
ideeën en vaardigheden.
Bijzondere uitgave
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den
Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus
Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij
tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te
schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft
willen leren. Het boekje gaat binnenkort gedrukt worden en heeft een
bescheiden kostprijs (waarschijnlijk onder de 10,- euro). Op één van
de statafels in de hal ligt vanaf zondag 1 januari een paar weken een
inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega Martin Koster
( m.koster@kpnplanet.nl of 070 4065871 )
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,
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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. Eén en ander gebeurt vooral op beide
stoepen ter hoogte van de nummers 20 (crèche) en 36 t/m 48 van de
Bosbesstraat. Het vriendelijk verzoek is om op de stoepen ruimte te
laten voor alle voetgangers.
Rouwverwerkingsgroep winter-voorjaar 2017
Het aankomend vroege voorjaar wordt een gespreksgroep gehouden
als ondersteuning bi 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
Shalomkerk en duren van 9.45 uur – 11.30 uur (7 februari tot 11
april). Mocht u twijfelen om mee te doen, neem dan ook contact met
ons op. We kunnen u dan eventueel in contact brengen met één van
de deelnemers van vorig jaar om te horen hoe het ervaren werd. U
kunt u zich aanmelden bij Wil Groeneveld (070 3294 872) of Martin
Koster (070 4065871), uiterlijk vrijdag 13 januari.
Films die je raken
Op maandag 16 januari 2017 wordt de serie Films die je raken hervat
met de vertoning van AN (A Sweet Taste of Life), een prachtige film
gebaseerd op het gelijknamige boek. Hierin zie je de Japanse Sentaro
een klein bakkerswinkeltje runnen. Zijn specialiteit is dorayaki (een
soort pannenkoekjes gevuld met rode-bonenpasta ofwel An). Op een
dag komt een oude vrouw langs die aanbiedt Sentaro te helpen.
Ondanks zijn pessimistische houding besluit hij haar toch aan te
nemen en dat blijkt een zeer goede beslissing. Door middel van koken
onderzoekt regisseur Kawase de relatie tussen mens en natuur, maar
‘An’ gaat ook over ouderdom en over discriminatie en eenzaamheid
die daarmee gepaard gaan.
AN won de prijs voor Beste Film op het Valletta Film Festival 2015.
Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Marcuspassie
Aanstaande dinsdag is het zover....we starten met de repetities van
de Marcus Passie, die we in de dienst van Goede Vrijdag uit gaan
voeren. In de Samenklank van december heeft u er over kunnen
lezen. Een aantal gemeenteleden heeft zich al opgegeven maar er
kunnen er nog meer bij..... Vanaf tien voor acht is er de gelegenheid
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om een kopje koffie of thee te komen drinken en om tien over acht
starten we met zingen. Het oefenen van de Marcus Passie duurt tot
ongeveer negen uur, daarna gaan we oefenen voor ons 25 jarig
jubileum (12 februari).
In principe repeteren we elke dinsdag...alleen niet op 17 januari.
Dus...voor wie de eerste week niet kan komen....aansluiten op 24
januari mag ook nog.
De Marcus Passie wordt in het Nederlands gezongen.
Gees Wagner
Wereldwinkel
Vandaag is er weer Wereldwinkel
Begrotingen PGG en Diaconie PGG ter inzage
De concept begrotingen 2017 van de PGG en Diaconie PGG liggen
ter inzage op het leesrek in de hal.
Gift
Via het Wijkteam is een gift ontvangen van € 50,- ten bate van de
Bosbeskapel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Als u nieuw bent …
Voor informatie over onze gemeente:
Jacqueline van der Jagt,
Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag.
Tel.: 070 397 51 68, e-mail: contact@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct bereikbaar op ma, do, vr.
8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat)
Email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Nico Riemersma Tel. 070-325 15 99 (ma, di, vr, za. 9.00-9.30 uur en
19.00 - 19.30 uur)
Email: n.riemersma@planet.nl
Website: www.nicoriemersma.nl

