Zondag 12 maart 2017
Tweede zondag in de Veertigdagentijd
Reminiscere Gedenk!
Gedenkt, Eeuwige, uw barmhartigheid en goedertierenheid,
ja, want die zijn afkomstig uit het onpeilbare van tijd en wereld
(Psalm 25:6)

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Elize van der Kooij
Organist: Wim Vermeulen
Mmv de cantorij o.l.v. Ernst Stolz

Aanvangslied

Lied 136:1,3, 11,13

Loof de Heer, want Hij is goed

Bemoediging en drempelgebed
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 LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

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

Gij die ons tegemoet treedt in mensen
WEES HIER AANWEZIG.
Gij die in stilte, in woorden, in liefde ons nabij bent.
WEESONZE BRON.
Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
DOE ONS U VOLGEN EN SCHENK ONS HOOP EN VOLHARDING.

besloten met: cantorij 1x

ALLEN 1x (Lied 278)

Kyriëgebed
na elke bede zingen we: (naar Lied 547a)

Matteus 15:21-28 Lucy D' Souza
5e afbeelding van het Hongerdoek 'Vrouwen in de Bijbel' India

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
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;

slotbede
cantorij

Voorganger: Heer, ontferm U, Christus ontferm U,
ALLEN: HEER ONTFERM U OVER ONS. AMEN
Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum laß' ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

Moment met de kinderen
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Jezus zal mijn vreugde blijven,
troost en balsem van mijn hart,
Jezus hoedt mij ook in 't lijden,
Hij ook is mijn levenskracht,
van mijn ogen lust en zon,
van mijn ziel de pracht en bron;
nimmer wijke Jezus' licht
uit mijn hart en mijn gezicht.

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.

Muziek

Gebed bij de opening van de Schrift

Antwoordlied

cantorij 1x ALLEN 1x

Kioe Bing Yap gitaar

Lied 941 Waarom moest ik uw stem verstaan

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie en de tweede is
de Voorjaarszendingscollecte van Kerk in Actie (zie Zondagsbrief)
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.

Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Eerste Lezing
Samenzang
Tweede Lezing
Samenzang

Exodus 24:12-18 De Stenen Tafelen

Lied 119:65,66 Al uw geboden zijn gerechtigheid
Matteus 15:21-28 de kruimels van de tafel
cantorij en allen:

Gebeden dank- en voorbeden besloten met zegenbede
Voorganger: Zo bidden wij voor elk mensenkind:
Cantorij:
May the road rise to meet you .....
May the road rise to meet you.
Dat de weg zich baant om jou te ontmoeten
May the wind be always at your back.
de wind je in de rug zal zijn
May the sun shine warm upon your face,
het zonlicht warm op jouw gezicht
the rain fall soft upon your fields.
zachte regen op jouw velden,
And until we meet again, until we meet again,
dat tot ons weerzien, ons ontmoeten
may God, may God hold you in the palm of his hand,
God jou zal bewaren in de palm van zijn hand,
and until we meet again, until we meet again,
tot ons weerzien, ons ontmoeten
may God, may God hold you in the palm of his hand.
God jou zal bewaren in de palm van zijn hand.
May the sun make your days bright,
Dat de zon jouw dagen zal doorschijnen,
may the stars illuminate your nights
de sterren verhelderen jouw nachten
May the flowers bloom along your path,
langs jouw paden bloemen bloeien
your house stand firm against the storm.
jouw huis zal staan hecht in de storm,
And until we meet again….
dat tot ons weerzien....
Stil gebed

-

Woorden waarmee Jezus ons leert bidden:

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

we gaan staan

Lied 87

Uitleg en verkondiging
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Op Sion's berg sticht God ..

Wegzending

Zegen

1x cantorij,

1x ALLEN: (Lied 810)

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel

Zondagsbrief
12 maart 2017

Uitleg liturgische bloemschikking
Tijdens de 40dagentijd staat de boom, symbool van draagkracht en groei,
centraal.
In de boomschijf is de kracht van de boom nog te herkennen. Een barst
herinnert ons eraan, dat kracht ook te maken heeft met de kwetsbaarheid
van het bestaan.
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de
berg:
Mozes ontvangt de tien leefregels, Jezus gaat met drie van zijn leerlingen
de berg op. Als symbool hiervan staat er een witte amaryllis. Paarse
bloemen staan voor bezinning.
Tekst:
Sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht,
dat er zomaar, soms even kan zijn.
Herinnering die blijft en vreugde geeft
Sta in die kracht
Collecte-opbrengst zondag 5 maart

1e collecte Kerk in Actie voor kinderen en jongeren in “de Glind”, € 250,30
2e collecte voor de Wijkgemeente € 185,05
Voorjaarszendingscollecte
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Guatemala kent veel criminaliteit, geweld en corruptie. Daarnaast is de
sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een
partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame
samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan
mensen die conflictsituaties op willen lossen. Onze gift maakt het mogelijk
dat meer mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in
dit land.
Van harte aanbevolen.
Agenda
13 mrt 20.00 uur Bosbeskapel- Dichter bij dichten
14 mrt 14.30 uur Bosbeskapel-Bezinning op de uitvaart(dienst)
15 mrt 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
15 mrt 14.00 uur Shalomkerk- Nieuwe theologische inzichten
15 mrt 19.00 uur Bosbeskapel- Vesper
15 mrt 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
16 mrt 14.00 uur Abdijkerk- Bijbelgespreksgroep
16 mrt 16.00 uur Abdijkerk- KIDS 7 – 11 jaar
17 mrt 10.00 uur Bosbeskapel- Seniorendag
Seniorendag op vrijdag 17 maart
U kunt zich vandaag nog opgeven voor de Seniorendag op 17 maart
Kosten voor koffie/thee en broodmaaltijd: € 7,50 en niet € 5,- zoals op de
uitnodiging staat die is uitgereikt.
Jeugdkerk
Vandaag 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
Advertentie vacature cantor-organist
Op de website van de Bosbeskapel staat sinds enkele dagen de vacature
cantor-organist. In de laatste samenklank kunt u hier ook over lezen. We
zoeken een organist naast onze organist Wim Vermeulen en omdat onze
cantor Ernst Stolz na Pinksteren stopt, zoeken we ook een nieuwe cantor.
De liturgiecommissie is gevraagd het voortouw te nemen en in overleg
met cantorij, kerkenraad en kerkrentmeesters is er een advertentie
opgesteld om op zoek te gaan naar een CANTOR-ORGANIST m/v of naar
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een ORGANIST m/v en een CANTOR m/v. U kunt de complete advertentie
opvragen bij Anita Houweling, amhouweling@gmail.com telefoon 0615942336 (bij voorkeur na 16.00 uur). Naar haar moeten ook de
schriftelijke sollicitaties gestuurd worden (Loenensestraat 16, 2574 RP
Den Haag; de sollicitaties moeten uiterlijk 17 april binnen zijn). De
complete advertentie is te vinden op www.bosbeskapel.nl/vacaturecantororganist. Ook zal de complete advertentie in de komende Samenklank
worden gepubliceerd. Kent u iemand die u geschikt vindt om bij ons orgel
te komen spelen of de cantorij te dirigeren, of beide, dan kunt u de
advertentie onder zijn of haar aandacht brengen. Hieronder de korte
versie.
PROTESTANTSE GEMEENTE DEN HAAG ZUIDWEST
zoekt in de vacature 2e organist en de vacature cantor naar een
CANTOR-ORGANIST m/v
of
ORGANIST m/v en CANTOR m/v
bij voorkeur functieniveau II, in de BOSBESKAPEL, Bosbesstraat 5, Den
Haag
zie www.bosbeskapel.nl/vacaturecantor-organist
Voorbereiden van de kerkdiensten op Witte Donderdag (13 april),
Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen
Wie mee wil doen met het voorbereiden van één van deze vier diensten,
is hartelijk welkom. Voor één van de eerste twee diensten graag contact
opnemen met ds. Martin Koster, voor de zaterdagavond- of zondagdienst
graag contact leggen met ds. Nico Riemersma
Beursplein Knapenkoor en mannenkoor
A.s. woensdag 15 maart vertelt Peter Willemse over zijn tijd bij het
Christelijk Haags Knapenkoor en het Chr. Residentie Mannenkoor.
Beursplein staat dit seizoen regelmatig in het teken van verhalen over
werk dat mensen doen of gedaan hebben. 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. Beursplein is een open ontmoetingsplek, een plek van uitruil van
ideeën, vaardigheden, kennis, ervaringen en hulp. Door omstandigheden
kan Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch spreekuur houden.
ThemaTafelen, zaterdag 1 april: de joodse Sedermaaltijd
Komende keer 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.
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Opgave graag weer bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon, uiterlijk
tot dinsdagavond 28 maart: thematafelen@vcomputers.org of 0627406908. 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. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt u
terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Boekenmarkt en rommelhoek in de Ontmoetingskerk
Zaterdag 18 maart is er namens de locatie Abdijkerk een grote
boekenmarkt met rommelhoek in de Ontmoetingskerk. Ook zijn er
honderden platen, cd’s en dvd’s en allerlei andere artikelen. Van 10 tot 14
uur bent u welkom. Het adres is Aaltje Noordewierstraat 199
(achteringang kerk). De agenda staat op www.boekenhoek-loosduinen.nl.
Films die je raken: A Beautiful Mind
Supergenie John Forbes Nash Jr. wordt door een geheime
overheidsorganisatie ingeschakeld om codes van de communisten te
ontcijferen. Nash gaat langzaam kapot aan de druk en stress. De liefde en
zorg van zijn vrouw Alicia lijken uiteindelijk het laatste houvast voor Nash.
A Beautiful Mind uit 2001 is gebaseerd op het boek van Sylvia Nasar.
Maandag 20 maart om 20.00 uur in de Bosbeskapel. Toegang gratis,
vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.
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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