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Dienst van Schrift en Tafel
Zondag na Epifanie, 29 januari 2017

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Jacqueline van der Jagt
Diakenen: Mieke Kooper, Kjell Wagner,
Gert-Jan de Raad
Lector:
Marga van Arendonk-Ardon
Organist:
Wim Vermeulen
==========================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil

2
G: HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
O: Gij die uw verbond bewaart
G: TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
Amen.
(Daarna gaat de gemeente zitten)
We zingen: Psalm 145 : 5
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 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 145 : 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:
G:
O:
G:
O:
G:
O:

Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
WEES OP ONS BETROKKEN
Gij, die genadig zijt
SCHENK ONS VERGEVING
Gij die geduldig zijt
HOUD UW OOG OP ONS GERICHT
Gij die trouw zijt aan mensen

Gloria: Lied 305
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 287 : 2 en 4
Evangelielezing: Matteüs 5 : 1 – 12
We zingen: U komt de lof toe
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Tafelgebed
V: Vrede met u allen!
G: Vrede ook met u!
V: De harten omhoog.
G: Wij heffen ze op tot de Heer.
V: Laten wij danken de Heer, onze God.
G: Het past ons de Heer te danken.
V: Ja waarlijk, goed is het en passend ….
…. en zingen wij U vol vreugde toe:

Verkondiging
Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 996
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie
De tweede collecte is bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei
Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.

Gemeente zingt:
V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,……
….. tot mijn gedachtenis.
Gemeente zingt:

DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de Tafel
onder het zingen van Psalm 103 : 2, 3 en 5
Nodiging

G: Maranatha!
V: Zend ons uw Geest ……
……… door Uw Zoon, Messias Jezus,
die ons zo heeft leren bidden:
G: 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
tot in eeuwigheid.
Amen.
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Zondagsbrief
29 januari 2017
Collecteopbrengst 22 januari:
1e collecte: Diaconaal ouderenwerk
2e collecte: Catechese en Educatie

€ 242.92
€ 217.57

Gemeente zingt:
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwen vrede!
Amen.

Agenda
30 jan 20.00 uur Bosbeskapel- Dichter bij dichten
31 jan 14.30-16.30 uur Bosbeskapel- Sociaal juridisch spreekuur
1 feb 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
1 feb 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
1 feb 19.45 uur Shalomkerk- Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’
3 feb 20.00 uur Abdijkerk- Kerkcafé
5 feb 12.30 uur Abdijkerk- Bijbel-op-schoot

Uitdelingswoorden

Beursplein Friesland
A.s. woensdag 1 februari staat Friesland centraal. Huibert Oppedijk
van Veen heeft iets met deze provincie met haar eigen taal en dat
wil hij graag met ons delen. Een week later, is er een miniworkshop
‘rabarber in de keuken’. Beursplein is een open ontmoetingsplek
van uitruil van ideeën, vaardigheden, ervaringen en hulp. Ieder
welkom!

Vredewens
Gemeenschap van brood en wijn

(onder orgelspel)

Slotgebed
ZENDING
Slotlied: Psalm 72 : 4 en 6 (staande)
Wegzending en zegen
Gemeente:

Orgelspel

Uitbreiding sociaal juridisch spreekuur
Op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur is er in de
Bosbeskapel altijd sociaal juridisch spreekuur door mensen van
Papyrus. Zij helpen u met het beantwoorden van vragen op sociaal
en juridisch gebied en zij kunnen u helpen met alle papieren die u
niet begrijpt.
Vanwege een groeiende belangstelling is dit spreekuur uitgebreid
met een extra spreekuur op de dinsdagmiddag tussen 14.30 en
16.30 uur. Ook dan ben u van harte welkom voor vragen op sociaal
en juridisch gebied.
Wereldwinkel
Volgende week zondag is er weer verkoop van eerlijke producten.
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Medewerkersavond Bosbeskapel 2017
Alle vrijwilligers van de Bosbeskapel zijn van harte uitgenodigd voor
de jaarlijkse medewerkersavond 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. Vanaf 19.45 uur- Inloop voor
koffie / thee. De avond wordt om ongeveer 21.15 uur afgesloten
met een informeel samenzijn.

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. 06 53 775
122.

Zangdienst 12 februari
Dit jaar bestaat de cantorij vijfentwintig jaar! We willen dit graag
vieren met een feestelijke zangdienst op zondag 12 februari.
We hopen dat veel gemeenteleden dit jubileum met ons mee willen
vieren!
TOV-zondag 19 februari
Op deze zondag staan we weer stil bij het jaarthema: Barhartigheid.
Samen met de mensen van de ZWO zullen we de dienst
voorbereiden waarbij aandacht zal zijn voor de projecten van de
Stichting
Sammy
waaromheen
de
Talentenveiling
was
georganiseerd. Na de dienst zullen er enkele eenvoudige activiteiten
zijn en de ochtend wordt afgesloten met een lunch. Vanaf deze
zondag, 29 januari, en op zondag 5 en 12 februari ligt een
inschrijflijst voor deelname aan de lunch op één van de statafels.
Voor de lunch wordt een bescheiden vrijwillige bijdrage gevraagd. In
één van de volgende zondagsbrieven meer over deze TOV-zondag,
Thema, Ontmoeting, Verdieping.
Locatiegids Bosbeskapel 2017
De nieuwe locatiegids is klaar!!!! Op de medewerkersavond krijgen
alle vrijwilligers de gids uitgedeeld. Daarnaast zal de gids aan de
kerkgangers worden uitgereikt op 12 en 19 februari. Er bestaat ook
een mogelijkheid de gids als pdf.bestand op te vragen bij Marga van
Arendonk, emailadres: m.vanarendonk@planet.nl
Liturgiebladen vouwen en nieten
Sinds ruim twee jaar worden de liturgiebladen op donderdag in de
middag gevouwen en geniet door twee vrijwilligers. Wij zoeken nu
vrijwilligers die bij toerbeurt deze werkzaamheden (plm. 1 uur per
week) over willen nemen. Dit werk kan ook op vrijdagnamiddag
gedaan worden omdat de Bosbeskapel dan altijd open is.
Meer informatie bij Janny Mulder en Renée Pleijsier, tel. 070
3238908.

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

