Orde van Dienst
Zondag 9 april 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. David Schiethart
Ouderling: Jacqueline van der Jagt
Diaken:
Kjell Wagner
Lector:
Marga van Arendonk
Organist: Wim Vermeulen

G: DIE ONS THUISBRENGT.
O: O God, kom onder ons en wees bij ons.
G: AMEN.
we gaan zitten
Samenzang Lied 73: 9 en 10
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Lied 767: 1, 2, 3, 7 (zittend)

Orgelspel

DIENST VAN HET WOORD

Welkom door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

Moment met de kinderen

Stilte
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
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;

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift

Aanvangslied Lied 73: 1
Schriftlezingen:
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 LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

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

Heer, wees als een rots
DIE ONZE VOETEN DRAAGT.
Wees als een huis
WAARIN WIJ VEILIG ZIJN.
Wees als een bron
DIE ONZE DORST LEST.
Wees als een herder

Eerste Lezing: Exodus 15: 27-16: 7
Lied 806: 1, 2, 3
Tweede Lezing: Johannes 12: 12-24
Lied 554: 1, 2, 3, 4
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Antwoordlied

Lied 440: 1, 2, 3
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
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Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: mensen met een
handicap in Myanmar (zie Zondagsbrief). De tweede collecte is
bestemd voor Haastu, het Haags Studentenpastoraat.

Zondagsbrief
9 april 2017

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

Stil gebed

- Onze vader

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
Slotlied

Lied 650: 1, 2, 6, 7 we gaan staan

Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Collecte voor Kerk in Actie
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn
nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan
vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun
eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International
(TMLI) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en werkte
oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor
gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vakonderwijs of
microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook
werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg.
Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij
later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt
TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere
toekomst.
Uitleg liturgische bloemschikking op de 6e zondag van de
40dgn.-tijd. PALMPASEN
In deze schikking ligt een palmtak. Tijdens de intocht van Jezus in
Jeruzalem, legden de mensen, die stonden te juichen langs de kant van
de weg, palmtakken neer waar Jezus overheen kon rijden.
De rode viooltjes symboliseren de nederigheid.
De zachte bolletjes mos gevende zachte krachten weer. Niet het
geweld, maar de zachte krachten zullen het uiteindelijk blijken te
winnen.
Tekst
Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel,
Nederig, barmhartig, liefdevol,
dat zijn de Koninklijke krachten
Gods kracht
Collecte opbrengst zondag 2 april
Eerste collecte: Kia, jongeren in Zuid-Afrika € 308,65
Tweede collecte: Locatie Bosbeskapel € 220,42

Orgelspel
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Paascollecte. “Help slachtoffers hongersnood Afrika”
Voor miljoenen mensen is er hongersnood. Er is een groot tekort aan
voedsel en vooral kinderen lijden aan acute ondervoeding. Kerk in Actie
gaat honger tegen, behandelt ondervoeding en zorgt voor veilig
drinkwater. Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de
hongerdood door NU noodhulp te bieden. Dit kan niet wachten. Geef voor
eten. De Haagse Diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.
Agenda
10 april 18.00 uur Abdijkerk- Kring ‘Eten en Lezen’
11 april 14.00 uur Shalomkerk- Gesprekskring ‘Open deur’
12 april 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein

Beursplein rookattributen en Mytylschool
A.s. woensdag 12 april, houdt Trijnie van Spanning een presentatie
over alles wat vroeger gebruikt werd bij het roken. Het zou leuk en
interessant zijn wanneer aanwezigen ook zelf attributen meenemen.
Een week later, op 19 april, zal Rieta Hartman een presentatie geven
over de Mytylschool, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs. Bestemd voor kinderen met een lichamelijke beperking van
3 t/m 18 jaar. Zij heeft daar ruim 25 jaar gewerkt als administratieve
kracht / secretaresse. 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.

Kerkdiensten volgende week
In de Goede of Stille week zijn er weer de traditionele diensten rond
Pasen. Hieronder vindt u de gegevens.
Witte Donderdag, 19.30 uur, we gedenken hoe Jezus zich verbond aan
het Paasfeest van zijn volk, en delen daarom ook op deze avond met
elkaar brood en beker.
Goede Vrijdag, 19.30 uur, een kerkdienst waarin de lezing van het
lijdensevangelie zingend en lezend vertolkt gaat worden d.m.v. de
Marcus Passie van Hans Boelee.
Op Zaterdagavond, 21.00 uur, is er de Paaswake dienst waarin het
vernieuwde Licht van Christus ons met Christus opwekt.
En op Paasmorgen de zondagse kerkdienst op de gebruikelijk tijd van
tien uur.

Startzondag 17 september 2017
’t Duurt nog even maar we willen graag al ruim voor de zomer met de
voorbereiding starten. De taakgroep Vorming & Bezinning reikt ons aan
om activiteiten te doen die te maken hebben met het kloosterleven.
Leuk om daar over na te denken. Een breed thema dat we op allerlei
manieren uit zouden kunnen werken voor de zondagochtend en
misschien ook voor de zaterdag. In een soort keuzekerkdienst-opzet
zouden we aan het begin van de zondagochtend eerst allerlei
activiteiten kunnen doen om daarna de ochtend af te sluiten met een
kerkdienst waarin alles en iedereen samenkomt. Wie zou er mee willen
werken aan de voorbereiding? Graag opgeven bij Gees Wagner (070
4043920 / praktijkgees@gmail.com ) of Martin Koster (070 4065871 /
m.koster@kpnplanet.nl)

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door
gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig
kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand
kent of iemand anders die ‘m best zou willen ontvangen, dan kunt u bij
hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er
worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op
vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels
achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr
zondag af te geven. Van harte aanbevolen!
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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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PROTESTANTSE GEMEENTE DEN HAAG ZUIDWEST
zoek 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)

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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