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 Psalm 100

'De ceremoniemeester wist niet waar het water,
dat wijn geworden was, vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden,
wisten het wel'
Johannes 2:9

Deze zondag zullen bevestigd worden in het ambt:
Gert-Jan de Raad - diaken
Koos Smitt - ouderling kerkrentmeester
Jeroen van der Heide - ouderling
Afscheid nemen we van de ambtsdragers:
Gea van Dijk - diaken
Hans Cloosterman - ouderling kerkrentmeester
David Renkema - ouderling beleid

Zondag 15 januari 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds Martin Koster
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Mieke Kooper
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Wim Vermeulen

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Bemoediging en drempelgebed
Ouderling
ALLEN
Ouderling
ALLEN

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

♪♪
SAMENZANG

Orgelspel

Liedboek vd
Kerken 1973
Gezang 78:1

Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Stilte

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

we gaan zitten
1

2

Kyrië en Gloria

Lied 462:1,2 en staande: 3,4,5,6

DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de kinderen
Lied bij de opening van de bijbel

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
we gaan staan
3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Lied 525

2 Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
3 En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

4 Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal en kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed te Kana in Galilea.

3
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Schriftlezing Johannes 2:1-13 beantwoord met

Lied 157a:3

Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.
Uitleg en verkondiging gevolgd door de gezongen geloofsbelijdenis
Lied 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemel en
der aarde. En in Jezus Christus, Zijnen eniggeboren Zoon, onze
Here; die ontvangen is van de Heil’ge Geest, geboren uit de maagd
Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage
wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende
ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders; vanwaar Hij komen
zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige
Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, Christelijke Kerk, de
gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding
des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.
Afscheid en Bevestiging van ambtsdragers
Afscheid
Gea van Dijk, Hans Cloosterman en David Renkema
v ……. We zijn dankbaar voor jullie toewijding, volharding en trouw
en we bidden dat God het werk van onze handen zal bevestigen.
Inleiding bevestiging
voorganger: In de gemeente van Jezus Christus worden mensen geroepen
tot het ambt van ouderling en diaken, om samen met de predikanten en
kerkelijk werkers elkaar en alle gemeenteleden op te roepen om hun gaven
en talenten in te zetten tot heil van alle mensen en tot eer van God, en
elkaar daarin bij te staan. We leven immers vanuit de opdracht om deze
aarde te bewerken en te bewaren en het Lichaam van Christus op te
bouwen. Als ambtsdragers zijn we in het bijzonder geroepen om deze
opdracht uit te werken en handen en voeten te geven in en vanuit de
gemeente en wijkgemeente waaraan we verbonden zijn.

Alle gemeenteleden:
Wij erkennen dat wij
tot vervulling van ons ambt of onze taak
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afhankelijk zijn van de gaven van de heilige Geest.
Wij zijn geroepen om de hoop levend te houden,
om moed te verzamelen voor dit leven,
om elkaar hoog te houden en nooit te minachten
om betrouwbaar en zorgvuldig te zijn
in de omgang met elkaar.
Wij zijn geroepen om in Jezus’ naam
te strijden tegen de machten
die het menselijk leven en samenleven schenden.
Dit alles tot heil van heel de schepping
en tot eer van Gods Naam.
Presentatie nieuwe ambtsdragers
ouderling van dienst:
Gemeente, de kerkenraad heeft u enkele malen de namen bekend gemaakt
van gemeenteleden die het werk van diaken of ouderling op zich willen
nemen. Hier op de locatie Bosbeskapel stelden we u voor om te bevestigen:
Gert-Jan de Raad tot diakenen, en tot ouderling Koos Smitt en Jeroen van
der Heide. Wij zijn verheugd dat deze gemeenteleden hiertoe bereid zijn
gevonden en zijn dankbaar, ook omdat er verder geen bezwaren zijn
ingebracht, hen vandaag daadwerkelijk te kunnen bevestigen. Onze
wijkgemeente heet ‘Den Haag Zuidwest’ en is per 1 januari 2015 officieel
van start gegaan. Onze officieel nu twee jaar oude wijkgemeente is een
samengaan van de voormalige wijkgemeenten Thomaskerk, Bethelkerk,
Shalomkerk, Loosduinen en Bosbeskapel. En ook met gemeenteleden uit
andere kerken die moesten sluiten, met name uit de Valkenboskerk, zijn we
hier in de Bosbeskapel samen een deel van wijkgemeente Den Haag
Zuidwest. Gert-Jan de Raad, Koos Smitt en Jeroen van der Heide worden in
onze nieuwe wijkgemeente Zuidwest voor de eerste keer bevestigd. Loven
wij de Heer.

ALLEN: WIJ DANKEN GOD
Vragen aan de te bevestigen diakenen en ouderling
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf
geroepen bent tot deze dienst?
Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof, en wilt
u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de
gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak trouw te vervullen overeenkomstig de orde van
onze kerk?
Gert-Jan, wat is hierop je antwoord?
Koos, wat is hierop je antwoord?
Jeroen, wat is hierop je antwoord?
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Handoplegging
Zend nu uw Heilige Geest op Gert-Jan en maak hem diaken in deze
gemeente om in liefde om te zien naar de mensen en uw
barmhartigheid gestalte te geven.

Berichten van/voor de gemeente

Zend nu uw Heilige Geest op Koos en maak hem ouderling in deze
gemeente om in liefde om te zien naar de mensen en uw gemeente
te bouwen.

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

Zend nu uw Heilige Geest op Jeroen en maak hem ouderling in deze
gemeente om in liefde om te zien naar de mensen en uw gemeente
te bouwen.
Als blijk dat wij de nieuwe ambtsdragers aanvaarden in hun ambt,
voor hen willen bidden en met hen willen meewerken in de dienst
aan Jezus Christus, zingen wij (staande): Lied 653:1,5,6

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.

Stil gebed

- 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.
ZENDING

Slotlied

Lied 423

we gaan staan

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Aandachtscentrum
en de tweede collecte is bestemd voor de Oecumene.
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Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel
~~~~~~~~~
Na de dienst kunnen we de nieuwe ambtsdragers en zij die afscheid
namen ontmoeten en het goede toewensen, achter in de
gemeenschapszaal. En net als altijd is er koffiedrinken.

Zondagsbrief
15 januari 2017

Collecte-opbrengst zondag: 8 januari
1e collecte: Centrale Diaconie, €204,25
2e collecte: Dovenpastoraat, €186,54.
Uitleg liturgische bloemschikking t.g.v. bevesting
3 ambtsdragers.
Op een vingerplantblad, symbool voor gedragen worden door God,
rusten 3 rode rozen en 3 witte Calla’s, symbool voor liefde en
ontvankelijkheid.
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Zonder Zijn steun en liefde kan het werk in de gemeente niet worden
gedaan.
De Calla is een bloem in klokvorm, symbool voor geroepen zijn.
De 3 kaarsen met daarop de tekens Geloof, Hoop en Liefde, staan
symbool voor de 3 ambtsdragers.
De boog met klimop symboliseert het altijd verbonden zijn met de
Eeuwige en met elkaar.
Agenda
16 jan 20.00 uur Bosbeskapel- Films die je raken: AN
18 jan 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
18 jan 14.00 uur Shalomkerk- Nieuwe theologische inzichten
18 jan 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
19 jan 14.30 uur Houthaghe- Bezinning op de uitvaart(dienst)
Seniorenvakantieweek 2017
Deze zomer willen we met elkaar op vakantie van 29 juli t/m 4
augustus naar het prachtige hotel Hugo de Vries in Lunteren. Deze reis
is voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen maar
wel zelfredzaam zijn. Na de kerkdienst van 22 januari in de Bosbeskapel
zal er een PowerPoint presentatie te zien zijn in de ontmoetingsruimte.
Ook is er dan informatie over het programma van deze vakantieweek en
zijn er inschrijfformulieren beschikbaar. Voor meer informatie: Gerard
de Goeij en Gelske Benraadt - tel. 070-3259519.
Beursplein Wat voor werk deed je of doe je
Komend seizoen willen we wat nadrukkelijk mensen vragen een
eenvoudige presentatie te geven of gewoon te vertellen
over werkzaamheden die zij gedaan hebben of nog altijd doen. Martin
Koster zal a.s. woensdag 18 januari vertellen over zijn eerdere werk in
de landbouw als rabarberteler.
Beursplein wil ook in 2017 een plek zijn van uitruil van ideeën,
vaardigheden, ervaringen en hulp.
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 0627406908. Ook kunt u zich aanmelden via een aanmeldlijst in de
Bosbeskapel die daar t/m zondag 22 januari zal liggen. De bijdrage is
10,- pp en 5,- voor kinderen. Een mooie gelegenheid om gezellig bij te
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praten, of door te praten over de presentatie met bekende en minder
bekende kerkgenoten.
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 8 januari een paar weken een inschrijflijst.
Inschrijven kan ook via collega Martin Koster ( m.koster@kpnplanet.nl
of 070 4065871 )
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
Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Parkeren van uw auto
U wordt verzocht uw auto zo te parkeren dat er op de stoepen
voldoende ruimte is voor alle voetgangers, ook met kinderwagen,
rolstoel of rollator.
Wandelen met Fred
Wie wil (een keer per zes weken) wandelen met Fred Lantermans?
Informatie: Jan Oosterveen, tel. 070-3235151,
E-mail: j.oosterveen@casema.nl
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Medewerkersavond 2017
Alle vrijwilligers van de Bosbeskapel zijn van harte uitgenodigd voor de
jaarlijkse medewerkersavond. Deze avond wordt gehouden op maandag
6 februari. Traditiegetrouw wordt afscheid genomen van diegenen die in
het afgelopen jaar één of meer taken hebben neergelegd en de
nieuwkomers worden verwelkomd
Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 uur- Inloop voor koffie / thee.
20.00 uur- Welkomstwoord door Marga van Arendonk.
20.05 uur- Het “Bosbeskapelspel”
20.30 uur- Pauze
20.45 uur- Bedanken van de vrijwilligers en verwelkomen van de
nieuwkomers
21.15 uur- Informeel samenzijn onder het genot van een hapje en
drankje

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
Studieverlof ds. Nico Riemersma
Ds. Nico Riemersma heeft van zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari
2017 studieverlof. Ds. Martin Koster neemt in deze periode voor hem
waar.
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

12

