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ORDE VAN DIENST
Zondag Invocabit,5 maart 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Jeroen van der Heide
Diaken: Jan Oosterveen
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Wim Vermeulen

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
Welkom

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan

O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Eenzaam zijn wij,
GIJ VERLAAT ONS NIET.
Wij zijn bevreesd
BIJ U IS HULP.
Wij zijn onrustig,
BIJ U IS VREDE.
In onze hart is bitterheid,
BIJ U IS GEDULD.
Wij begrijpen uw wegen niet.
MAAR GIJ KENT MIJN WEG.
AMEN.

(daarna gaan we zitten)
We zingen: Psalm 91 : 3
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 elke intentie zingt de gemeente:

Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 91 : 1
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:

Tot U, God, roep ik deze morgen
HELP MIJ TE BIDDEN
en help ons onze gedachten te richten op U,
WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN.
In ons is duisternis,
BIJ U IS LICHT.

Veertigdagentijdlied: Lied 536

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
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Verkondiging

Gebed bij de opening van de Schrift
Meditatief orgelspel
Evangelielezing (1): Lucas 18 : 31 – 34
We zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 4
We zingen: Psalm 50 : 11
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
Evangelielezing (2): Lucas 18 : 35 – 43

DIENST VAN HET ANTWOORD
Kinderlied: Bartimeüs (uit: AWN II,22)
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor KerkinActie: kinderen en
jongeren in ‘De Glind’ (zie Zondagsbrief); de tweede collecte is
bestemd voor de Wijkgemeente.
Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

En Jezus heeft die roep verstaan,
Hij zegt niet: zwijg maar stil!
Hij roept hem van zijn plaats vandaan,
en geeft hem wat hij wil.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de 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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ZENDING
Slotlied: Lied 839 : 1, 3 en 4

(staande)

Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
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Agenda
6 mrt 20.00 uur Abdijkerk- Oecumenisch Leerhuis ‘De werken van
barmhartigheid’
7 mrt 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
7 mrt 14.00 uur Shalomkerk- Gesprekskring ‘Open Deur’
7 mrt 14.30 uur Bosbeskapel- Bezinning op de uitvaart(dienst)
7 mrt 14.30-16.30 uur Bosbeskapel- Sociaal juridisch spreekuur
8 mrt 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
8 mrt 19.00 uur Bosbeskapel- Vesper
Gemeenteberaad
Na de dienst is er gemeenteberaad over de huidige bestuursvorm van
Den Haag Zuidwest. Hierbij zal de ad-hoc commissie, die zich bezig
hield met de ervaringen van betrokkenen, aanwezig zijn om uw
vragen te beantwoorden.

Orgelspel

Zondagsbrief
5 maart 2017

Collecte-opbrengst zondag 26 februari:
1e collecte: voor Kariboe Bibi € 218,60
2e collecte: voor Wijkgemeente € 165,10
Collecte voor Kerk in Actie: kinderen en jongeren in ‘De Glind’
In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en
jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren zijn
kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze
gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000
kinderen uit huis geplaatst. De Rudolphstichting ontwikkelt
vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind
en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans
die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van
diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.

ThemaTafelen, zaterdag 1 april: de joodse Sedermaaltijd
Dit jaar valt het christelijk paasfeest samen met het tweede deel van
de joodse paasfeestweek. Daarom willen we met ThemaTafelen iets
proeven, letterlijk en figuurlijk, van de joodse Sedermaaltijd of
Pesachmaaltijd. Er zal verteld worden over deze bijzondere meer dan
tweeënhalf duizend jaar oude maaltijd en we proeven enkele
ingrediënten die in joodse huizen dit jaar op maandagavond 10 april
op tafel zullen staan. Zaterdag 1 april, vanaf 17.00 uur, is ieder
welkom en om 17.30 uur begint de presentatie. De maaltijd zal rond
18.00 uur opgediend worden en kok Victor zal zich deze keer laten
inspireren door de joodse keuken. Opgave graag weer bij Victor
Heemskerk, per e-mail of telefoon, uiterlijk tot dinsdagavond 28
maart: thematafelen@vcomputers.org of 06-27406908. Ook kunt u
zich aanmelden via een aanmeldlijst in de Bosbeskapel die daar vanaf
zondag 5 maart iedere zondag zal liggen. De bijdrage is €10,- pp en
€ 5,- voor kinderen. De keer hierna stond gepland op 20 mei maar die
datum zal vervallen. Na de zomer hopen we weer door te kunnen
gaan.
Beursplein Verhalen over je werk
Afgelopen weken stond Beursplein regelmatig in het teken van
verhalen over werk dat mensen gedaan hebben. Vaak zijn er ook
foto’s of is er zelfs filmmateriaal waar we ter plekke een presentatie
van kunnen maken via de beamer. De reacties van de circa vijftien à
twintig geboeide toehoorders zijn enthousiast en zij die hun verhaal

7
deden ondervinden daar een zekere voldoening van. Komende tijd
hopen we van verschillende kanten verhalen te horen. Een aantal
mensen is gevraagd en zij willen er graag over nadenken. Wie iets wil
vertellen over werk van vroeger, of van nog niet zo lang geleden of
over werk of werkzaamheden die nu gedaan worden, leg eens contact
met Martin Koster en kijk hoe één en ander verteld zou kunnen
worden en wanneer. 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 veertigdagentijd wordt er in de Bosbeskapel wekelijks een
Vesper gehouden. Tijdens de Vespers zullen we samen zingen,
bidden, stil zijn en luisteren naar muziek. Na afloop kunt u een kleine
bijdrage geven ter bestrijding van de onkosten.
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?
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.
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Jeugdkerk
Op 12 maart is er weer jeugdkerk in de huiskamer, het thema is
Pesach
Herinnering Aktie Kerkbalans
Omdat tot op heden maar weinig enveloppen voor de Aktie
Kerkbalans vanuit de Bosbeskapel terug gezonden zijn, staat de Aktie
Kerkbalans-bus weer op een van de statafels in de hal.
Wij verzoeken u vriendelijk uw envelop alsnog in deze bus te
deponeren of in de brievenbus van post n.l. te gooien, zodat wij weten
hoe hoog uw bijdrage voor 2017 zal zijn.
Wij kunnen dan een betere begroting 2017 afwerken.
Dank voor uw medewerking!
Koos Smitt, kerkrentmeester Bosbeskapel
Wereldwinkel
Na de dienst is er weer wereldwinkel
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

