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Dienst van Schrift en Tafel
Zondag Laetare 26 maart 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Koos Smitt
Diakenen:
Jan Oosterveen, Gert-Jan de
Raad, Kjell Wagner
Lector:
Ada de Vries
Organist:
Wim Vermeulen
==========================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
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G: TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
Amen.
(Daarna gaat de gemeente zitten)
We zingen: Psalm 122 : 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 intentie zingt de gemeente:
:

Welkom
VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 122 : 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:
O:
G:
O:

Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
WEES OP ONS BETROKKEN
Gij, die genadig zijt
SCHENK ONS VERGEVING
Gij die geduldig zijt
HOUD UW OOG OP ONS GERICHT
Gij die trouw zijt aan mensen
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart

Veertigdagentijdlied: Lied 546
DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: Lied 287 : 2 en 4
Evangelielezing: Johannes 6 : 1 – 15
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We zingen: U komt de lof toe
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DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de Tafel
onder het zingen van Lied 846 : 5 en 6
Nodiging
De tafel van de Heer staat gereed.
Weet u genodigd aan deze Paasmaaltijd,
die Jezus met zijn leerlingen vierde
als een teken van liefde en genade.
Komt en deelt in dit brood en deze wijn,
gaven van zijn overvloed, genoeg voor ons allen.

Verkondiging
Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 383
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor KIA/Binnenlands diaconaat
(zie Zondagsbrief) De tweede collecte is bestemd voor de Locatie
Bosbeskapel
Berichten voor de gemeente

Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
Voorbeden
Na elke voorbede zingen wij;

Tafelgebed
V: Vrede met u allen!
G: Vrede ook met u!
V: De harten omhoog.
G: Wij heffen ze op tot de Heer.
V: Laten wij danken de Heer, onze God.
G: Het past ons de Heer te danken.
V: Ja waarlijk, goed is het en passend ….
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt Gij in het vooruitzicht.
Daarom, HEER onze God,
voegen wij ons in het grote koor
van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam
en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:
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Gemeente zingt:

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is uw roepstem,
uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de zegen over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
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Gemeente zingt:

G: Maranatha!
V: Zend ons de Geest van uw liefde
en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn,
zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen,
rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan
met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij,
God onze Vader,
gezegend tot in lengte van dagen,
door Uw Zoon, Messias Jezus,
die ons zo heeft leren bidden:
G: 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
tot in eeuwigheid.
Amen.
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Gemeente zingt:
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwen vrede!
Amen.
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Zondagsbrief
26 maart 2017
Collecte opbrengst 19 maart
1e collecte voor 40-dagentijd Kerk in Actie: € 289.33
2e collecte voor locatie Bosbeskapel: € 198.75

Uitdelingswoorden
Vredewens
Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
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)

Slotgebed

ZENDING
Slotlied: Lied 836 : 3 en 4 (staande)
Wegzending en zegen
Gemeente:

Collecte voor Binnenlandsdiaconaat–Steun mensen in de knel
Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en
daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal
centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar
ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het
spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of
gewoon een kop koffie drinken.
Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de
knel. Doet u ook mee?
Uitleg liturgische bloemschikking op de 4e zondag van de
40dagentijd
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.
Vandaag staat de wonderbaarlijke spijziging centraal. Een paar
broden worden verdeeld onder 5000 mensen. Symbool daarvan zijn
de trosanjers, (of trosroosjes) aan 1 stengel zitten vele bloempjes
“geef ons heden ons dagelijks brood!

Orgelspel
Tekst
Sta in je kracht
Laat je aanraken door Jezus’ liefde
die hij uitdeelt aan velen.
Zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht
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Agenda
29 maart
29 maart
30 maart
30 maart
31 maart
2 april

10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
19.00 uur Bosbeskapel- Vesper
16.00 uur Abdijkerk- KIDS 7 – 11 jaar
20.15 uur Shalomkerk- Geest en Materie
10.00 uur Abdijkerk- Columnkring
12.30 uur Abdijkerk- Bijbel op Schoot

Wereldwinkel
Volgende week is er na de dienst weer verkoop van eerlijke
producten.
Paasgroetenactie 2017 – Zet de stap naar de ander
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet aan gedetineerden in
Nederland sturen. Een kaart krijgen zegt heel wat. 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.
Beursplein Droogte en honger in de Hoorn van Afrika en
eieren decoreren
Op woensdag 29 maart is er informatie over de Hoorn van Afrika
waar zeer veel mensen ernstig lijden onder droogte en honger. Wat
voor gebied is dit en wat is er aan de hand.
Een week later, op woensdag 5 april is er een miniworkshop
paaseieren decoreren, door Ans Willemse en Lydia Vos.
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.
Bezinningsochtend op 29 maart.
Op 29 maart (niet 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. Klaas Koffeman en het motto is ‘Goede werken en
Goede vruchten’ .
Informatie bij Nanda Nieuwenhuizen (070)3642864.
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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
ThemaTafelen, zaterdag 1 april: de joodse Sedermaaltijd
Zaterdag 1 april, vanaf 17.00 uur, is ieder welkom. De presentatie
gaat over de Sederavond. Voor het menu zal kok Victor zich deze
keer laten inspireren door de joodse keuken. Opgave graag weer bij
Victor
Heemskerk,
uiterlijk
tot
dinsdagavond
28
maart: thematafelen@vcomputers.org of 06-27406908. Of via een
aanmeldlijst in de Bosbeskapel. De bijdrage is € 10,- pp en € 5,voor kinderen. Informatie over ThemaTafelen bij Lia Pronk, tel 0620834069.
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. Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 5 euro per avond. Gaarne tevoren opgeven
via: schiethart@kpnmail.nl
Marcus Passie in de Bosbeskapel
Dit jaar wordt op Goede Vrijdag 14 april om half acht de Marcus
Passie uitgevoerd in de Bosbeskapel. Op dit moment zijn de
repetities in volle gang, de cantorij zingt samen met een
gelegenheidskoor onder leiding van Ernst Stolz. Met elkaar
ontdekken we de prachtige muziek en de mooie verbindende
teksten. Wat ook mooi is, is dat de gemeente ook een grote rol heeft
in deze Marcus Passie. Met veel liederen kan er meegezongen
worden. En zo wordt het een geheel, van koor, lector, solisten en
gemeente. In Passie naar Pasen.
Gees Wagner
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
In januari berichtte ik u over de start van de Actie Kerkbalans. Ik
dank u allen hartelijk voor uw medewerking aan de actie. Niet
iedereen van u geeft door wat de bijdrage aan de kerk voor dit jaar
zal worden, maar volstaat met overmaking van zijn bijdrage.
Hieronder volgt het eerste overzicht van de ontvangen bedragen, in
relatie tot vorig jaar:
Abdijkerk
Januari
Februari
Samen

2017
12.477
31.857
44.334

2016
11.164
37.978
49.142

Shalomkerk
Januari
Februari
Samen

6.153
24.616
30.769

18.016
19.814
37.830

Bosbeskapel
Januari
Februari
Samen

5.367
22.956
28.322

13.938
18.008
31.946

103.425

118.918

Totaal

Onze inkomsten blijven dit jaar tot nu toe zo’n 15% achter bij die
over 2016. Wij vragen daarom of u uw bijdragen zo mogelijk tijdig
aan ons wilt overmaken. Wat belangrijker is: ook bij gelijkblijvende
inkomsten over 2017 wordt wederom een tekort voorzien. Voor
zover het in uw mogelijkheden ligt, vragen wij u daarom dringend
de hoogte van uw bijdragen te heroverwegen. Bij een voortgaande
dalende tendens op de langere termijn krimpt ons budget waaruit de
predikanten en kosters moeten worden betaald. Wij willen die
dalende trend graag doorbreken. Draagt u uw steentje bij?
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06-53775122
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
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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

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)

