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

Psalm 116:1,2,3 God heb ik lief

Bemoediging en drempelgebed
Ouderling
ALLEN
Ouderling
ALLEN
Grieks kruis in de Geertekerk, Utrecht

Keltisch kruis, Iona Abdij, Schotland

Barmhartig

zingen
ALLEN
Psalm
33:8

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.
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.
we gaan zitten

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Zondag 19 februari 2017
TOV-zondag Thema Ontmoeting Verdieping

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: Mieke Kooper
Lector: Irene de Raad
Organist: Wim Vemeulen
Fluitist: Riaan van 't Veer

Glorialied

Lied 650:1,2,3,4

we gaan staan De aarde is vervuld

Moment met de kinderen
Groet
V: De Eeuwige is met u.
G: EN MET U GODS GEEST VAN VREDE
Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen:

Orgelspel
Liedboek 1973 Gezang 54:1,2,4,6
Welkom door de ouderling van dienst
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Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie en de tweede
collecte is bestemd voor de liturgiecommissie van de Bosbeskapel
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

Een deel van het zaad gaat verloren,
een deel van het zaad wordt brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.
De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.

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.

Slotlied

O Zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!

- Onze Vader

Lied 871

Wegzending

Jezus zal heersen waar de zon

(we gaan staan)

Lied 810:

Schriftlezing afgewisseld met samenzang

Eerste Lezing Genesis 1:9-13 De derde dag
Lied 92:7,8 Zoals de cederbomen
Tweede Lezing Lucas 8:1-15 Gelijkenis van de Zaaier
Lied 92:2,3 Gezegend zal Hij wezen
Uitleg en verkondiging

Zegen

beantwoord met:

Orgelspel
Deze dienst is voorbereid met de mensen van de ZWO

Fluitspel
Antwoordlied

Lied 802:1,4,5 Door de wereld gaat een woord
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Zondagsbrief

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

19 februari 2017

Collecte-opbrengst zondag 12 februari
Collecte 1: Centrale Diaconie Den Haag €173,95
Collecte 2: Wijkgemeente €204,71
Agenda
20 feb 20.00 uur Bosbeskapel- Films die je raken: The Lady in the Van
20 feb 20.00 uur Abdijkerk- Oecumenisch Leerhuis ‘De werken van
barmhartigheid’
21 feb 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
21 feb 14.30-16.30 uur Bosbeskapel- Sociaal juridisch spreekuur
21 feb 20.00 uur Bosbeskapel- Geloven: een onmogelijke mogelijkheid
22 feb 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
23 feb 14.30 uur Brinkhage - Bezinning op de uitvaart(dienst)
24 feb 10.00 uur Abdijkerk- Columnkring
Jeugdkerk
Vandaag is er weer jeugdkerk, thema: 40 dagen tijd
Beursplein Gewerkt bij de post- cheque- en girodienst en
Hongerdoek
A.s. woensdag 22 februari, vertelt Oelvy Orie over haar tijd bij de
Post- Cheque- en GiroDienst in Den Haag. In het tweede deel van de
vorige eeuw had bijna iedere Nederlander een zgn. girorekening. Hoe
was het ook al weer.... Een week later, woensdag 1 maart, vertelt
Trijnie van Spanning over de traditie van het Hongerdoek in de
Veertigdagentijd. 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.

Vespers in de veertigdagentijd
In de komende veertigdagentijd wordt er in de Bosbeskapel wekelijks
een Vesper gehouden. Tijdens de vespers lezen we de Hallel psalmen,
de psalmen die Jezus met zijn leerlingen gezongen heeft tijdens het
laatste avondmaal. Dit jaar volgen we Ethiopische kruiswegstaties.
Verder zullen we samen zingen, bidden, stil zijn en luisteren naar
muziek.
Voorafgaand aam de vesper kan een lichtje aangestoken worden op de
avondmaalstafel.
Na afloop kunt u een kleine bijdrage geven ter bestrijding van de
onkosten.
De Vespers vinden plaats op woensdagavond van 19.00 tot ongeveer
19.30 uur. De eerste vesper is op 1 maart, de laatste op 5 april. In de
Stille Week is er geen vesper.
Een mooie traditie is het, om voorafgaande aan de Vesper, enkele
mensen bij u thuis uit te nodigen om samen een eenvoudige maaltijd
te nuttigen en om daarna met elkaar naar de Vesper te gaan.
Misschien ook een idee voor u?
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 ook 26 februari
nog 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.

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’.

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
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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.
Oecumenische Bezinningsochtend
Op woensdag 22 februari is er weer een oecumenische
Bezinningsochtend om 10.00 uur in de Agneskerk. Deze keer zal ds. K.
Wigboldus onze gespreksleider zijn over het onderwerp "De Bijbel als
voornaamste bron, (tegen de achtergrond van 500 jaar Reformatie).
Kan de Bijbel ons weer verbinden ?" Iedereen is van harte welkom om
over dit onderwerp in gesprek te gaan. Om 9.45 uur staat de koffie
voor u klaar. In de pastorie van de Agneskerk aan de Beeklaan 188.
• 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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