Orde van Dienst
Zondag 5 februari 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

O:
G:
O:
G:

Gij die trouw zijt aan mensen
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart
TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
Amen.

we gaan zitten
Voorganger: ds. Marjolein den Dulk
Ouderling: Ypie Veer
Diaken: Debbie Schröder
Lector:
Els Brooshooft
Organist: Wim Vermeulen

Gezongen kyriëgebed: Lied 997
Gesproken gloria
Glorialied Lied 112: 1, 2 we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel

Moment met de kinderen
Kinderlied: 784 (door allen het hele lied gezongen)

Welkom door de ouderling van dienst
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
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;
Aanvangslied Lied 975: 1, 2, 3
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

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

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift
Inleiding op de lezingen
Eerste Lezing: Jesaja 43, 9-13 (gelezen door lector)
Lied 176: 1,2
Tweede Lezing: Matteüs 5, 11-17 (gelezen door voorganger)
Lied 838: 1,2
Uitleg en verkondiging
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
Meditatief orgelspel: kort voorspel behorend bij het nu volgende lied
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Antwoordlied: “Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver”
(Liedboek voor de kerken 163)
1 Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver,
bloed van ons bloed, uit ons zijt Gij genomen.
2 Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld;
Gij zijt voor mij geen vreemde God gebleven.
3 Toen ik nog nergens was, maar levend dood,
hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken.
4 Licht van uw licht zijn wij, van uw geslacht,
mensen van licht maar duister onze wegen.
5 Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees,
breng ons toch thuis, in godsnaam geef ons vrede.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat van Kerk in
Actie 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 hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals ook in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
ZENDING
Slotlied “Bevrijd van dienstbaarheid” (melodie: ps. 87) uit:
Liederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen. Tekst: Hans Bouma
we gaan staan
1. Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden
zijn wij op weg naar het beloofde land,
de grote toekomst heeft ons overmand,
God doet ons op een nieuwe schepping hopen.
2. Wij dromen van gerechtigheid en vrede,
leven voorgoed, geluk voor iedereen,
hemel en aarde ongedeeld bijeen,
volop bewoonbaar zal de wereld wezen.
3. Verheugd zoeken wij tekenen van leven,
spelen wij in op wat God heeft beloofd,
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop,
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.
4. Met Hem, de eerstgeborene der doden,
geven wij stralend van Gods toekomst blijk,
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt,
hardnekkig blijven wij in God geloven.
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voor deelname aan de lunch. Voor de lunch wordt een bescheiden
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel

Zondagsbrief
5 februari 2017

Collecte-opbrengst zondag 29 januari:
1e collecte: Wijkdiaconie: € 185,05
2e collecte: Missionair werk en Kerkgroei: € 178, 46
Agenda
5 feb 12.30 uur Abdijkerk- Bijbel-op-schoot
6 feb 20.00 uur Bosbeskapel- Medewerkersavond
6 feb 20.00 uur Abdijkerk- Oecumenisch Leerhuis ‘De werken van
barmhartigheid’
7 feb 09.45 uur Shalomkerk- Gespreksgroep ‘Rouwverwerking’
7 feb 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
7 feb 14.30-16.30 uur Bosbeskapel- Sociaal juridisch spreekuur
7 feb 14.00 uur Shalomkerk- Gesprekskring ‘Open Deur’
7 feb 20.00 uur Bosbeskapel- Geloven: een onmogelijke mogelijkheid
8 feb 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
9 feb 14.00 uur Abdijkerk- Bijbelgespreksgroep
9 feb 20.00 uur Abdijkerk- Kunstkring
TOV-zondag 19 februari Thema, Ontmoeting, Verdieping
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. Op één van de statafels in de hal ligt een inschrijflijst

5

Beursplein Rabarber en Merklappen
A.s. woensdag 8 februari is er een miniworkshop ‘rabarber in de
keuken’ door Anita van der Heijden. Een week later op 15 februari gaat
Beursplein samen op met Winterstek en geeft Trijnie van Spanning een
presentatie over merklappen. 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. Kortom, een plek van uitruil van ideeën,
vaardigheden, ervaringen en hulp. Papyrus houdt elke
woensdagochtend sociaal juridisch spreekuur.
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.
Vijfentwintig jarig jubileum van de Cantorij
Zondag 12 februari viert de Cantorij haar jubileum. In de Petrakerk
ontstond, 25 jaar geleden, het idee om een Cantorij op te richten. Ds.
Jan Eikelboom was daar direct een voorstander van. Het is dan ook
leuk dat hij in de feestelijke dienst de gastpredikant is.
We hopen dat veel gemeenteleden komen luisteren. Want samen
zingen met de gemeente, als onderdeel van de liturgie, dat is altijd het
uitgangspunt geweest.
40dagentijd kalender
Namens de ZWO, willen wij Uw aandacht vragen voor de 40dagentijd
kalender van Kerk in Actie. Het thema dit jaar is: ‘Sterk en dapper.
Voor elke dag staat er weer een mooie tekst in om te overdenken. Wij
zullen deze kalenders verkopen op zondag 12, 19 en 26 februari. De
kosten voor deze kalender zijn € 4,- per stuk.
Deze actie willen wij van harte bij U aanbevelen.
De ZWO.
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Benoemingen ambtsdragers
De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 26 januari’ 2017
de volgende ambtsdragers benoemd:
In de Abdijkerk: Rianne van Deursen (jeugdouderling) en Christiaan
Scheen (diaken).
In de Shalomkerk: Yvonne Casteleijn van de Laar (diaken) en Wil
Nijland (diaken).
Bezwaren tegen deze benoemingen kunnen worden ingediend bij de
waarnemend scriba, Henk Valstar,
wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com
Indien er op 12 februari geen wettige bezwaren zijn ingediend zal in de
Abdijkerk op 19 februari en in de Shalomkerk op 19 maart tot
bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.
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
drankje

Kascontrole ‘Samen aan Tafel’
Namens de diaconie hebben Jan Oosterveen en Koos Smitt de kas
gecontroleerd over het jaar 2016 van de werkgroep Samen aan Tafel.
Adrie van der Zwan-Pronk heeft de gelden juist opgeschreven. Hartelijk
dank daarvoor!
Aan het diaconale doel “INDIA” is € 747,28 afgedragen.
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

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
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