Onze hulp, groet en drempelgebed

Orde van Dienst
Zondag 22 januari 2017

we gaan zitten

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

Voorganger: ds. Jan Eerbeek, oud hoofdpredikant
bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Joop Andeweg
Lector: Elize van der Kooi
Organist: Wim Vermeulen

Woord van Vergeving
Glorialied
Lied 868 : 2 en 3 (Lof zij de Heer)
we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD
Moment met de kinderen

Orgelspel

Plaatsen van de bijbel op de kansel

Welkom door de ouderling van dienst

Als gebed bij de opening van het woord zingen wij:
Ga mee met ons, melodie lied 247 (Blijf mij nabij)

VOORBEREIDING
Stilte
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;

Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Aanvangslied
Morning has broken, Cat Stevens (Melodie: Lied 216)
Morning has broken like the first morning,
Blackbird has spoken like the first bird.
Praise for the singing, Praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the world.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht in ons op, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven,
Like the first dewfall on the first grass.
Praise for the sweetness of the wet garden,
Sprung in completeness where his feet pass.

Inleiding op schriftlezingen
Schriftlezing: Lucas 5 : 1-11

Mine is the sunlight, Mine is the morning,
Born of the one light Eden saw play.
Praise with elation, praise ev'ry morning,
God's recreation of the new day.

Zingen: Lied 362: 1, 2 en 3 ( Hij die gesproken heeft een woord dat
gáát)
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Uitleg en verkondiging

Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
we gaan staan

Plaatsen van de Bijbel op de standaard
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Meditatief orgelspel
Antwoordlied

Lied 825: 1, 3 en 8 (De wereld is van Hem vervuld)
Orgelspel

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal ouderenwerk en de
tweede collecte is bestemd voor Catechese en Educatie
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

Zondagsbrief

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

22 januari 2017

Stil gebed

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte voor Aandachtscentrum € 222,90
2e collecte voor Oecumene € 181,89

- 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.

Agenda
23 jan 19.30 uur Abdijkerk- Oecumenisch Leerhuis ‘De werken van
barmhartigheid’
24 jan 10.00 uur Bosbeskapel- Leerhuis over barmhartigheid
24 jan 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
24 jan 20.00 uur Bosbeskapel- Geloven: een onmogelijke mogelijkheid
25 jan 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
26 jan 14.30 uur Houthaghe- Bezinning op de uitvaart(dienst)
27 jan 10.00 uur Abdijkerk- Columnkring
28 jan 17.00 uur Bosbeskapel- ThemaTafelen

ZENDING
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Van uw Wijkdiaconie
Afgelopen zondag hebben we onder de aandacht gebracht over de nood
van vluchtelingen op het eiland Lesbos. Hierbij willen wij u nog
vermelden, hoe u geld kunt overmaken via de site. U klikt aan:
Vluchtelingenhulp op Lesbos. Op die site
kunt u zien, hoe u een bedrag kan overmaken. De gemakkelijkste
manier is, via iDeal. Zij rekenen op uw hulp.

Kinderwinkel
Op de leestafel liggen flyers van de Kinderwinkel. De Kinderwinkel is
een instelling in Laak waar ouders en kinderen voor advies en hulp
terecht kunnen. De flyer informeert u over hun werk en vraagt daarbij
om uw steun. Van harte aanbevolen.
Kjell Wagner

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 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
Aanstaande woensdag 25 januari zal Ria van Dop vertellen over haar
vroegere werk als verpleegkundige.
Komend seizoen willen we wat nadrukkelijk elkaar vragen een
eenvoudige presentatie te geven of gewoon te vertellen over
werkzaamheden die je gedaan hebt of nog altijd doet. Aan de hand van
een paar eenvoudige vragen kun je misschien onverwacht toch veel
kwijt: hoe kwam je ertoe om dit werk te gaan doen; wat waren/zijn de
mooie kanten ervan en wat de minder mooie; was/is er samenwerking
met collega’s en hoe was/is dat; kon/kun je de deur achter je dicht
trekken of nam/neem je vaak je werk ‘mee naar huis’; hoe was het
afscheid of hoe sta je er nu in; etc. Beursplein is een open
ontmoetingsplek, je kunt komen en gaan, aan een presentatie of
gesprek meedoen, of met iemand een kop koffie drinken, vindt er
bekenden en vreemden en hopelijk een welkome sfeer. Beursplein wil
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ook in 2017 een plek zijn van uitruil van ideeën, vaardigheden,
ervaringen en hulp. Papyrus houdt altijd trouw sociaal juridisch
spreekuur. Ieder welkom! Met ingang van dinsdag 24 januari is er een
extra sociaal juridisch spreekuur op de dinsdagmiddag van 14.30 uur –
16.30 uur.

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).

Medewerkersavond Bosbeskapel 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
drank
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Zing mee met de Marcus Passie
De kop is er af, we hebben al één keer met elkaar gerepeteerd. En wat
leuk dat er zoveel mensen meezingen (Ja, zelfs zes mannen!).
Wilt u nog meedoen? Kom dan op dinsdagavond naar de kerk, we
oefenen een klein uurtje. We starten om kwart over acht en drinken
vooraf een kopje koffie of thee (niet verplicht natuurlijk, wel gezellig).
Van harte welkom, opgeven is niet nodig.
Gees Wagner

Van de Kerkrentmeesters
De Actie Kerkbalans gaat weer van start. We hopen dat ieder van u de
brief met folder ontvangt. Mocht dat niet zo zijn, graag een seintje
daarover. Wat verwachten en hopen wij?
De eerste nog voorlopige resultaten over 2016 zijn bekend. We
voorzien een negatief resultaat voor onze drie kerken samen van
ongeveer € 90.000. Dat verlies is kleiner dan we hadden begroot. We
zien echter dat inkomsten uit de actie Kerkbalans ten opzichte van
2015 met ruim 7½% achteruit zijn gegaan. We weten dat ons ledental
terugloopt. Willen we onze formatie van predikanten ook op termijn
behouden, dan moeten we de inkomstendaling zien tegen te gaan.
Daarom roepen we u van harte op te reageren op de Actie Kerkbalans
en uw toezegging ten opzichte van vorig jaar zo mogelijk te verhogen.
Samen staan we sterk. Zuidwest heeft toekomst. Uw steun is daarbij
onontbeerlijk.
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 0653 775 122

Oecumenische Bezinningsochtend
Op
woensdag
25
januari
is
er weer
een
oecumenische
Bezinningsochtend in de Agneskerk aan de Beeklaan. Onder het thema
van dit seizoen "Waar staan wij voor" komt pastor M. Witteman een
inleiding houden over "Beelden van God in tekst en lied" waarna wij
met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp.
Iedereen is van harte welkom, in de pastorie van de Agneskerk
Beeklaan 188,
om 9.45 uur staat de koffie voor ons klaar zodat we om 10.00 uur
kunnen beginnen.
Nanda Nieuwenhuizen
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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 )

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.

• 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
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