Orde van Dienst
Zondag 12 februari 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Feestelijke dienst ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de cantorij

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 gezongen door de cantorij en gemeente:
Psalm 84 Hoe vredig is het waar gij woont.

Zoek zijn aangezicht waar vreugde is
Wie zingt, ziet met hartsogen
Ziet soms poorten even open gaan
Hem leren loven wordt een eeuwigheid

Voorganger: ds. Jan Eikelboom
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Lector:
Anita Houweling
Organist: Wim Vermeulen
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ernst Stolz

Refrein (1 x cantorij daarna 1 x gemeente):
Gelukkig is de mens, die zijn vertrouwen in U stelt,
O Heer van alle machten.
Cantorij:
Hoe vredig is het waar Gij woont, Heer God van alle machten
Verlangen zal ik met hart en ziel naar het huis waar Gij mij wacht
De vogel vindt een eigen nest, de zwaluw een plaats voor zijn jongen
Gelukkig de mens die woont bij U, hij zal U loven zijn leven lang
Trekken wij door een dorre woestijn, Gij maakt het tot een vallei vol
bronnen
Heer van de machten hoor mijn gebed, God van Jacob luister naar mij.
Bescherm ons, uw volk dat Gij hebt geroepen, zegen ons die voor ons
staan.
Beter één dag in uw nabijheid dan duizend dagen in de woestijn.
Beter te toeven op uw drempel dan mijn leven te slijten ver van U af.
Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen, Gij brengt mij tot aanzien,
Gij maakt mij bemind.
Ik zal genade vinden in uw ogen als ik rechtop kan staan zonder
bedrog.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zoals het was in het
begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Refrein (allen)
Bemoediging
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
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G: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

Zeg nooit: “Van een droom kan ik niet eten.”
Zeg nooit: “Wie niet werkt verknoeit zijn tijd.”
Refrein

Drempelgebed: Lied 25b Houd mij in leven
wordt gezongen door cantorij en gemeente (bij ‘allen’)
we gaan zitten

Plaatsen van de Bijbel op de kansel

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift
Overweging bij de lezingen

Glorialied: Lied 324 Wat vrolijk over u geschreven staat
Cantorij vers 1, gemeente 2 en 3 we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD
Moment met de kinderen
Een land om van te dromen
Cantorij zingt vers 1, gemeente 2 en 3

Schriftlezingen
Eerste Lezing: Psalm 142
Lied 281: 1,2,3 (cantorij),4,6,9
Tweede Lezing: Psalm 146
Lied 150: 1 en 2
Cantorij zingt: God is good, we celebrate .
Christ be our light (lied 1005)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Joods-Poolse melodie, tekst: Mar van der Velden
1. Zeg nooit: ”Onze wereld is gebroken
en de mens tot vrijheid niet in staat
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat”
Refrein:
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen met tranen in hun ogen:
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij
2. Zeg nooit: dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit: dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie van Den Haag
en de tweede collecte is bestemd voor de Wijkgemeente
Na de collecte zingt de cantorij: Wohl mir dass ich Jesum habe (Bach)
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
Voorbeden v:..zo bidden wij allen samen:
Lied 598 Als alles duister is

3. Zeg nooit: “God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.”
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Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Vuur dat nooit meer dooft. (2x)
ZENDING
Slotlied: Met vrede gegroet en gezegend met licht
(we gaan staan)
Cantorij: Met vrede gegroet en gezegend met licht

Allen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht
Cantorij: Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en
handen
Allen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht
Cantorij: Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven
Allen:
met vrede gegroet en gezegend met licht
Cantorij: Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen
Allen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht
Cantorij: Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven
Allen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht
Voorganger: Het licht van Gods ogen gaat over u op
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag
Allen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht (3x)

Wegzending en zegen

Cantorij:

gevolgd door gezongen amen

Siyahamba , wij wandelen in het licht van God

Orgelspel
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Zondagsbrief
12 februari 2017

Collecte-opbrengst zondag 5 februari
Eerste collecte: Werelddiaconaat KIA € 181,85
Tweede collecte: Wijkgemeente € 143,18
Agenda
13 feb 18.00 uur Abdijkerk- Kring ‘Eten en lezen’
14 feb 14.30-16.30 uur Bosbeskapel- Sociaal juridisch spreekuur
15 feb 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
15 feb 14.00 uur Shalomkerk- Nieuwe theologische inzichten
15 feb 14.00 uur Abdijkerk- Schilderen met een thema
15 feb 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
15 feb 19.30 uur Bosbeskapel- Schilderen met een thema
16 feb 14.30 uur Brinkhage- Bezinning op de uitvaart(dienst)
Jeugdkerk
Volgende week zondag is er weer jeugdkerk, thema: 40 dagen tijd
TOV-zondag 19 februari Thema, Ontmoeting, Verdieping
Volgende week zondag staan we weer stil bij het jaarthema
'Barmhartigheid'. Samen met de mensen van de ZWO is de dienst
voorbereid 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, waaronder een nagesprek
over de kerkdienst. Daarbij zullen ook uw reacties worden verzameld op
de rol van de ouderling en diaken aan het begin van de dienst bij het
drempelgebed en het kyriëgebed. De ochtend wordt afgesloten met een
lunch. Op één van de statafels in de hal ligt alleen vandaag nog een
inschrijflijst voor deelname aan de lunch. Voor de lunch wordt een
bescheiden vrijwillige bijdrage gevraagd.
Beursplein Merklappen - Gewerkt bij de post- cheque- en girodienst
A.s. woensdag 15 februari gaat Beursplein samen op met Winterstek en
geeft Trijnie van Spanning een presentatie over merklappen. Een week
later, 22 februari, vertelt Oelvy Orie over haar tijd bij de post- chequeen girodienst in Den Haag. Beursplein is een open ontmoetingsplek, je
kunt komen en gaan, aan een presentatie of gesprek meedoen, of met
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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.
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)
40-dagentijd kalender
Namens de ZWO willen wij Uw aandacht vragen voor de 40-dagentijd
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-commissie
Gemeenteberaad op 5 maart
In 2013 ging de wijkgemeente Zuidwest van start, met 3 gebouwen
(Bosbeskapel, Shalomkerk en Abdijkerk) met elk een locatiecommissie,
één kerkenraad en een aantal taakgroepen. Een ad-hoc commissie heeft
zich beziggehouden met de vraag hoe betrokkenen deze bestuursvorm
ervaren. Op 5 maart wordt na de kerkdienst in de Bosbeskapel een
gemeenteberaad gehouden waarbij de ad-hoc commissie aanwezig zal
zijn om uw vragen te beantwoorden. Een samenvatting van het rapport
van de commissie wordt op 19 en 26 februari aan de kerkgangers
uitgereikt. U kunt het hele rapport digitaal opvragen bij Marga van
Arendonk, emailadres: m.vanarendonk@planet.nl
Zie ook het artikel in Samenklank.
Locatiegids Bosbeskapel 2017
De nieuwe locatiegids is klaar!!!!
De gids zal ook volgende week zondag nog aan de kerkgangers worden
uitgereikt 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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The Lady in the Van (2015)
Op maandag 20 februari staat in de serie Films die je raken The Lady in
the Van op het programma. Deze film is gebaseerd op een grotendeels
waargebeurd verhaal. Miss Shepard, een excentrieke oudere dame,
parkeert op een ochtend in 1974 een onklaar Bedford busje op de oprit
van de Britse toneelschrijver Alan Bennett (1934). Tot aan haar dood,
vijftien jaar later, woont zij daar in haar busje. De schrijver maakte een
druk bezocht toneelstuk van hun onwaarschijnlijke verbond, met Maggie
Smith in de hoofdrol. Smith herhaalde haar krachttoer in de
filmbewerking, waarin Britse manieren een ogenschijnlijk onhoudbare
situatie tussen een schrijver en zijn eeuwige bezoek draagbaar maken.
Gefilmd op locatie in Camden Town in Londen, waar Bennett destijds
woonde.
Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.
Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken,
en de cantorij trakteert op iets lekkers.
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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