Orde van Dienst
Zondag 19 maart 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nicolle Pronk
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: Joop Andeweg
Lector:
Els Brooshooft
Organist: Wim Vermeulen

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.

we gaan zitten
Orgelspel

Samenzang Psalm 25: 2 en 4

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

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;

DIENST VAN HET WOORD

Aanvangslied Lied 792: 1 en 3

Moment met de kinderen
Kinderlied: Lied 8b Zie de zon, zie de maan

Bemoediging en drempelgebed

Plaatsen van de Bijbel op de kansel

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 LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

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

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

Tot U, God, roep ik in de vroege 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.

Inleiding op de lezingen en aandacht voor de bloemschikking

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen Lied 558: 1 en 7 (aangepast)
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Meditatief orgelspel
Antwoordlied

Lied 834
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de 40-dagentijd van Kerk in Actie
(zie Zondagsbrief) en de tweede collecte is bestemd voor de locatie
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.
Om het woord van goddˍlijk recht,
dat Gij tot demonen zegt,
zelf hebt Gij uw Naam bevecht,
Kyrie eleison.

Gebeden
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij allen samen:

Eerste Lezing Genesis 15: 7-18
Psalm 121: 1, 3 en 4
Stil gebed

- Onze vader

Tweede Lezing Lucas 11: 14-28
Lofprijzing (uit het Liedboek, Lied 339a)

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.
ZENDING

Uitleg en verkondiging
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Slotlied

Lied 418

we gaan staan

Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Orgelspel

Zondagsbrief
19 maart 2017

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte voor Centrale Diaconie: € 206,32
2e collecte voor Kerk in Actie, Guatemala: € 293,60
Agenda
20 mrt 20.00 uur Bosbeskapel- A Beautiful Mind
21 mrt 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
22 mrt 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
22 mrt 19.00 uur Vesper
23 mrt 16.00 uur Abdijkerk- KIDS 7 – 11 jaar
Uitleg liturgische bloemschikking: Levende woorden
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.
“Zalig zijn zij die het Woord van God horen en het bewaren. Het heeft
kracht om boze geesten uit te werpen.”
De distels symboliseren het kwade.
Rode bloemen symboliseren de kracht van Gods Woord en Zijn liefde
voor mensen.
Tekst
Sta in je kracht
Levenskracht die gegeven wordt uit liefde
Die opricht om te staan in je kracht.
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Steun ouderen in Moldavië
In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de
economische crisis. Velen kunnen met hun pensioen van € 20,- per
maand onmogelijk rondkomen. De overheid biedt geen ondersteunende
diensten en familie probeert te overleven in het buitenland. Ouderen
worden aan hun lot overgelaten. Zij raken ondervoed, medicijnen zijn
onbetaalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor
ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke
organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest
kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks
worden er 58 tafeltje-dekje maaltijden verspreid. Ook komen de ouderen
samen in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen
er warmte en liefde en zien samen sterk en dapper de toekomst
tegemoet.
Advertentie vacature cantor-organist
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
U kunt de complete advertentie opvragen of informatie
inwinnen bij Anita Houweling, amhouweling@gmail.com
telefoon 06-15942336 (bij voorkeur na 16.00 uur)
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 Noord Holland en Paaseieren decoreren
Woensdag zal Huibert Oppedijk van Veen vertellen aan de hand van dia's
over veel wetenswaardigheden van de provincie Noord Holland. Een
week later is er een miniworkshop Paaseieren schilderen. Op woensdag 3
mei leidt Renske Visser ons binnen in de wereld van het creatief
dagboekschrijven. Zij organiseert o.a. van 7 - 9 april in het Liobaklooster
in Egmond-Binnen de cursus Luisteren naar je Pen. Informatie bij Renske
Visser: renskevi@xs4all.nl of tel. 070 3236 341. Beursplein is een open
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ontmoetingsplek. Door omstandigheden kan Papyrus enige tijd geen
sociaal juridisch spreekuur houden.
ThemaTafelen, zaterdag 1 april: de joodse Sedermaaltijd
Zaterdag 1 april, vanaf 17.00 uur, is ieder welkom en om 17.30 uur
begint de presentatie over de Sederavond. Voor het menu zal kok Victor
zich deze keer laten inspireren door de joodse keuken. Om ca 18.00 uur
gaan we aan tafel en er is dan alle gelegenheid om verder te praten over
het gepresenteerde onderwerp en ook enkele ingrediënten te proeven.
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. Voor vragen of nadere
informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon Lia
Pronk, tel 06-20834069.
Paasgroetenactie 2017 – Zet de stap naar de ander
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet aan gedetineerden in Nederland
sturen. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er
aan hen gedacht wordt, dat mensen zich even inleven in hun situatie.
Een kaart krijgen zegt al heel wat, des te meer als u ook nog de moeite
hebt genomen om er iets bij te schrijven. Het lijkt wat onpersoonlijk,
omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt maar, uw groet wordt zeer
gewaardeerd. Op de binnenkant van de dubbele kaart kunt u zelf iets
schrijven.
Let op: Het andere deel is een bloemenkaart met postzegel, deze niet
beschrijven want die kunnen de ontvangers zelf versturen.
Op de kaarten nooit uw adres schrijven, maar wel altijd uw naam als
groet.
We hopen dat u mee wilt doen met deze Paasgroeten-Actie. Op 26 maart
en 2 april zijn de kaarten voor € 2,00 te koop bij de ZWO commissie.
Lezingen ‘Geest en Materie’
In de Shalomkerk geven wetenschappers de komende drie maanden
lezingen met als thema ‘Geest en Materie’: Is ons bewustzijn, onze geest
louter een hersenspel? Op 30 maart zal Dr. A. Markus, theoloog,
spreken over het verschil tussen fysische en metafysische uitspraken,
kennis versus verhalen en beelden.
Volgende lezingen op 6 april en 11 mei. Plaats: Shalomkerk,
Vrederustlaan 96, Den Haag. Bus 21 stopt voor de deur. Aanvang 20.15
uur. Toegang € 5 per avond. Gaarne tevoren opgeven
via: schiethart@kpnmail.nl
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Films die je raken: A Beautiful
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. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.
Gift
Ontvangen gift voor de Actie Kerkbalans € 5,Herinnering Aktie Kerkbalans
Omdat tot op heden maar weinig enveloppen voor de Aktie Kerkbalans
vanuit de Bosbeskapel terug gezonden zijn, staat de Aktie Kerkbalansbus 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.nl 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.
Bezinningsochtend.
Op 22 maart om 10 uur is er weer een Bezinningsochtend in de
Agneskerk, Beeklaan 188. Ons jaarthema is ‘Geloven als zoektocht: waar
staan wij voor?’. Onze inleider op deze ochtend is ds. K. Koffeman en het
motto is ‘Goede werken en Goede vruchten’
Informatie bij Nanda Nieuwenhuizen (070)3642864.
• 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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