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Glorialied

Zo bidden wij samen
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER
ONTFERM U OVER ONS.

Lied 634

U zij de glorie

DIENST VAN DE SCHRIFT
Moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen
Heb dank, o God van alle leven

Lied 315:1

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

Schriftlezing

Mattëus 6:19-34

Lied 714: voorzang 1,2, allen 3,4,5,1,2 Dat ik recht kan staan

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

Uitleg en verkondiging
Zang
Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis coelicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Lied 62:1,6 Mijn ziel is stil tot God

Bemoediging en drempelgebed
Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Ouderling: Gij die ons tegemoet treedt in een medemens
ALLEN: WEES HIER AANWEZIG
Ouderling: Gij die ons nabij wil zijn in stilte,
Gij die een huis voor ons wil zijn met uw Woord
ALLEN: WEES ONZE BRON
Ouderling: Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
Gij die ons aanvaardt,
hoe vol of hoe leeg onze handen ook zijn.
ALLEN: SCHENK ONS NIEUWE KRACHT,
MAAK ONS WAAKZAAM EN MOEDIG EN
BARMHARTIG. AMEN

Antwoordlied

Brood van de engelen
wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt
een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder!
dienaren, arm en nederig
nuttigen hun Heer.

Lied 23b:1,2,4 De Heer is mijn Herder
DIENST VAN DE TAFEL

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.
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Want op de avond voorafgaand aan de nacht
waarin hij werd gebonden en geslagen en gemarteld
heeft hij tijdens de Pesachmaaltijd
het brood genomen
de dankzegging uitgesproken
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u
doe dit tot mijn gedachtenis!

Gebeden
Dankgebed, voorbeden, besloten met ‘zo bidden wij allen samen’,
waarna de gemeente zingt:

Uit diezelfde liefde voor ons
nam Hij na de maaltijd de beker met de vrucht van de wijnstok
sprak er de dankzegging over uit
gaf deze rond aan zijn leerlingen met de woorden:
Drink allen hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Telkens wanneer u deze beker drinkt,
doe dit dan tot mijn gedachtenis.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Kariboe Bibi en de tweede
collecte is bestemd voor de wijkgemeente.
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Klaarmaken van de Tafel
Tafelgebed
De tafel van onze Heer Jezus Christus staat klaar voor allen die
Jezus liefhebben en in zijn naam geloven. Daarom willen we God
loven en danken als volgelingen van Jezus Christus die niet
gekomen is om gediend te worden maar om te dienen.

Lied 405:1,3 Heilig, heilig, heilig
Gezegend is Jezus.
Zijn komst heeft ons leven verbonden met Gods naam.
Zijn weg wijst ons een weg van aandachtig leven,
het goede benadrukken,
het kwade ophelderen,
elkaar recht doen,
vergeven, en vergeven worden.
Jezus’ gebroken lichaam en vergoten bloed zullen wij gedenken
en daaruit het geloof putten dat dit tot verzoening is van onze
zonden
zodat wij nieuwgeboren zullen zijn
gelijkend op een kind
sterk in kwetsbaarheid
ontwapenend en vastberaden.
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Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus
Christus en wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt.
Maranatha, kom Jezus!

Lied 840 voorzang 1,2 ALLEN: 3 Want o Heer, ik zeg
'kom'
Vredewens
Gemeenschap van brood en wijn
Aan de kant van de piano staan diakenen met wijn en met
druivensap (donkere beker). Aan de tuinzijde staan diakenen met
wijn en met de indoopbeker (beker met brede rand)
Tegen het einde van het delen van brood en beker zingen we
Lied 100 Juich Gode toe, bazuin en zing

Onze Vader (staande)
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.
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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.

Zondagsbrief
26 februari 2016

Slotlied

Lied 422 Laat de woorden (staande)

Wegzending

Zegen
Gemeente:

Orgelspel

Lied 810 2x

Collecte opbrengsten 19 februari
Eerste collecte voor Wijkdiaconie: € 268, 27
Tweede collecte voor Liturgiecommissie: € 248, 81
Collecte voor Kariboe Bibi
Kariboe Bibi is het ontmoetingscentrum voor Afrikaanse vrouwen in
Kerk-en-buurthuis de Oase. Het centrum staat open voor Afrikaanse
vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en
hulpverlening. De vrouwen zijn zelf gastvrouw en organiseren
activiteiten. Kariboe Bibi is een project van Stek.
Agenda
28 feb 14.30-16.30 uur Bosbeskapel- Sociaal juridisch spreekuur
1 mrt 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
1 mrt 19.00 uur Bosbeskapel- Vesper
1 mrt 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
1 mrt 19.45 uur Shalomkerk- Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’
3 mrt 20.00 uur Abdijkerk- Kerkcafé
5 mrt 11.30 uur Bosbeskapel- Gemeenteberaad
Beursplein Hongerdoek
A.s. woensdagochtend vertelt Trijnie van Spanning over de traditie
van het Hongerdoek in de Veertigdagentijd. Deze doeken werden
vroeger in de kerk voor alle kostbaarheden gehangen vanaf
Aswoensdag. Er brak nu een tijd van inkeer en soberheid aan en
training van het hart om anderen bij te staan in hun lijden, om lijden
te zien en als het kan te voorkomen en om de eigen
opofferingsgezindheid te versterken. De presentatie begint rond half
elf. Beursplein wil een open ontmoetingsplek zijn van uitruil van
ideeën, vaardigheden, ervaringen en hulp. Papyrus houdt elke
woensdagochtend sociaal juridisch spreekuur.
40dagentijd kalender
Graag willen wij Uw aandacht vragen voor de 40dagentijd kalender
van Kerk in Actie. Het thema dit jaar is: ‘Sterk en dapper’. Voor elke
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dag staat er weer een mooie tekst in om te overdenken. Wij zullen
deze kalenders vandaag nog verkopen. De kosten voor deze kalender
zijn € 4,- per stuk. Deze actie willen wij van harte bij U aanbevelen.
De ZWO.
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 aan 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?
Wereldgebedsdag op 3 maart
Dit jaar is de Wereldgebedsdag georganiseerd door vrouwen van de
Filipijnen.
Mensen uit alle landen komen op 3 maart 2017 bij elkaar om te
bidden en met elkaar te zingen. Ook wij kunnen een dienst bijwonen
in de St. Jozefkapel aan de Kapelaan Meereboerweg 70 bij de
begraafplaats aldaar. De dienst begint om 14.00 uur en ds. Nel van
Dorp zal de dienst samen met anderen leiden. Weet u allen van
harte welkom.
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
is aan de kerkgangers uitgereikt. U kunt het hele rapport digitaal
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opvragen
bij
Marga
van
m.vanarendonk@planet.nl
Zie ook het artikel in Samenklank.

Arendonk,

emailadres:

Seniorendag op vrijdag 17 maart
Jaarlijks organiseren we als predikanten een seniorendag. Dit jaar
valt deze op vrijdag 17 maart. De seniorendag begint officieel om
10.00 uur, maar u kunt vanaf 9.45 uur al binnenlopen. Ds. Nico
Riemersma houdt een verhaal over een nieuwe rol en een nieuw
verstaan van de Bijbel dat behulpzaam moet zijn om op een andere,
nieuwe manier gelovig in het leven te staan. Er is daarna volop
gelegenheid om met elkaar over zijn lezing van gedachten te
wisselen. Daartoe zal hij ook enkele vragen formuleren. We eindigen
de ochtend met een gezamenlijke broodmaaltijd. Kosten voor
koffie/thee en broodmaaltijd: € 7,50. Opgave vóór maandag 13
maart
bij
Marga
van
Arendonk
(tel.
368
17
33;
m.vanarendonk@planet.nl), of via de intekenlijst t/m zondag 12
maart in de Bosbeskapel. U hebt belangstelling voor het onderwerp,
maar bent geen senior, ook dan bent u van harte welkom.
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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