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

Gij die ons tegemoet treedt in mensen
Wees hier aanwezig
Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
Wees onze Bron
Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
Doe ons U volgen, waakzaam en liefdevol.

Samenzang (staande) Psalm 81 wisselzang allen, straatkant,
tuinkant

Invoelen, meevoelen, hoe doe je dat?
Zondag 23 april 2017
Keuzekerkdienst
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: Joop Andeweg
Lector:
Anita Houweling
Organist: Wim Vermeulen

Orgelspel

allen

5 Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar Ik vergat u niet,
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken.
straat

8 Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij
maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?
tuin

11 Ga niet van Mij heen, volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan; niemand houdt u tegen.
allen

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;

14 Keer terug tot Mij Israël, gij trotse
en de woestenij zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan, honing uit de rotsen.
we gaan zitten
Inleidend woord
Kyriëgebed

telkens beantwoord met:

Aanvangslied Psalm 81:1,2,4
Bemoediging en Drempelgebed
Ouderling:
Gemeente:
Ouderling:
Gemeente:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen

Glorialied

Lied 413:1,2 Grote God, wij loven U

Gebed bij de opening van de Bijbel
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V:God van de hemelse machten, God van woorden en daden die ons
bestaan tarten: kom met uw Geest in onze harten en hoofden.
Stop het geweld onder elkaar, ontregel onze afkeer voor elkaar.
ALLEN: NEEM WEG DE AFKEER VAN ONSZELF.
V: Wek opnieuw onze eerbied tot elkaar
ALLEN: BEHOED ONS VOOR MINACHTING.
v: Herschep uw kerk tot een oefenplaats van toewending,
ALLEN: TOT EEN BOUWPLAATS VAN VREDE,
v: tot een gedurfde plek van godsdienstige vernieuwing en
hartelijkheid.
ALLEN: KOM HEILIGE GEEST, IN NAAM VAN JEZUS CHRISTUS ONZE
HEER. AMEN
Schriftlezing

Psalm 35:9-24a en Johannes 20:24-29; gevolgd
door antwoordlied, Lied 538:4 (zie hieronder):

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.
Invoelen, hoe doe je dat? uiteen (25 minuten) naar vijf plaatsen, ter
eigen keuze:

1 in de tuinkamer (achterste
deel), olv Christi BenraadtGoudriaan:
2 in de huiskamer,
olv Gees Wagner:
3 in de tuinkamer (voorste
deel), olv Margriet Wagner:
4 in de gemeentezaal,
olv Anita Houweling:
5 in de kerkzaal olv Martin
Koster:

Expressie - handpop Pim, in het
bijzonder bedoeld voor de kinderen
(0-6 jaar) en hun ouders
Meditatie Focusing - de ander aanvoelen door eerst jezelf aan te
voelen
Creatief - kleur, lichaam en energie
met papier en pastel
Muziek en beweging - zingend en
terugzingend bij elkaar komen.

Antwoordlied

Lied 647 Voor mensen die naamloos, kwetsbaar

Voorstellen van vier ambtsdragers uit de voormalige
Juliana-Valkenboswijkgemeente
Nelleke Kerkhoven - Swagerman (ouderling)
Carina Bleker- de Jong (diaken)
Nanda Nieuwenhuizen - Gorlee (ouderling)
Rolf Brinkman (ouderling kerkrentmeester)
Als ambtsdragers vanuit de voormalige Juliana-Valkenboswijkgemeente,
die onlangs is opgeheven, hebben jullie de wens uitgesproken om in
wijkgemeente Zuidwest tot eind dit jaar als ambtsdragers met speciale
opdracht te functioneren. Jullie speciale opdracht zal dan zijn om
begeleiding te geven aan gemeenteleden die vanuit jullie opgeheven
wijkgemeente voor Zuidwest kiezen. en om mede zorg te dragen voor de
inbedding van Juliana-Valkenboskerkenwerk in de organisatie van
Zuidwest. De kerkenraad van Zuidwest heeft afgelopen week met jullie
wens van harte ingestemd en daarom stellen we jullie hier vanmorgen
aan de wijkgemeente voor. (noemen van naam en ambt)....., allen met
genoemde speciale opdracht tot eind dit jaar als ambtsdragers in
wijkgemeente Zuidwest: hartelijke welkom en sterkte en steun gewenst
bij jullie werkzaamheden. (handdruk van de voorganger)

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie van Den
Haag en de tweede collecte is bestemd voor Eredienst en
Kerkmuziek.
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

Dankgebed, voorbeden

voorganger:....... zo bidden wij samen:

Preek en lied

Wanneer het bij 1, 2 of 3 te druk is, dan wordt u gevraagd om te
zoeken naar een ruimte waar nog plaats is
Terugkomst met korte impressie wat gedaan is
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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.

Slotlied

Lied 630:1,4

Wegzending

Zegen

Sta op! Een morgen ongedacht

2x:

gevolgd door:

Orgelspel

Zondagsbrief
23 april 2016
Collecteopbrengsten
13 april, Witte Donderdag voor diaconie locatie Bosbeskapel: €78,60
15 april, Paaswake: 1e collecte diaconie locatie Bosbeskapel: €40,95
2e collecte locatie Bosbeskapel: €33,43
e
16 april, Pasen: 1 collecte Hongersnood Afrika: €559,11
2e collecte locatie Bosbeskapel: €278,58.
Agenda
24 april 20.00 uur Bosbeskapel- Loin des Hommes
26 april 10.00-12.00 uur Bosbeskapel: Beursplein
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Jeugdkerk
Vandaag is er Jeugdkerk, waarbij een jeugddienst zal worden
voorbereid. De jongeren zijn vandaag het eerste deel van de
kerkdienst ook boven in de kerkzaal.
Beursplein
Mytylschool en Luisteren naar je pen - creatief dagboekschrijven
A.s. woensdag 26 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. Een week later, woensdag 3
mei, leidt Renske Visser ons binnen in de wereld van het creatief
dagboekschrijven. Zij organiseerde onlangs tijdens een weekend in
het Liobaklooster in Egmond-Binnen de cursus Luisteren naar je Pen.
Wie eens wil proeven aan deze vorm van dagboekschrijven is op 3
mei meer dan welkom. 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.
Loin des Hommes (2014) Alternatieve titel: Far from Men
geregisseerd door David Oelhoffen
Algerije, 1954. Wanneer opstand uitbreekt zijn twee zeer
verschillende mannen, een teruggetrokken Franse leraar en een
dorpeling, gedwongen over het Atlasgebergte te vluchten. In het
midden van een ijzige winter moet de leraar Daru (Viggo Mortensen)
de dorpeling Mohamed (Reda Kateb), die beschuldigd wordt van
moord, zien te escorteren naar de rechtbank in een nabijgelegen
stad. Hun tocht door de Algerijnse woestenij levert mooie beelden
van het Algerijnse landschap op. Achtervolgd door ruiters op zoek
naar gerechtigheid en wraakzuchtige kolonisten besluiten de twee
om het onbekende te trotseren en te vechten om hun vrijheid te
bewerkstelligen.
Deze filmbewerking van het korte verhaal L’Hôte (De Gast) van
Albert Camus wordt op maandag 24 april vertoond in de
Bosbeskapel. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Van de kerkrentmeesters
De actie Kerkbalans loopt, het eerste kwartaal is in de boekhouding
verwerkt. Onderstaand vindt u de uitkomsten. We zijn in de maand
maart licht ingelopen op de achterstand ten opzichte van vorig jaar.
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Abdijkerk

2017

2016

Januari

12.477

11.164

Februari

31.857

37.978

Maart

15.597

16.376

Samen

59.931

65.518

6.153

18.016

Februari

24.631

19.814

Maart

18.101

14.110

Samen

48.885

51.940

-9%

Bosbeskapel
Januari

-6%

Shalomkerk
Januari

5.367

13.938

22.956

18.008

9.167

8.194

Samen

37.490

40.140

-7%

Totaal

146.306

157.598

-7%

Februari
Maart

Vorige maand rapporteerde ik u een achterstand van zo’n 15%. Nu loopt
deze terug tot 7%. Er werd deze maand ruim € 4.000 meer opgebracht dan
de vergelijkbare periode van vorig jaar. Ik hoop dat mijn oproep van vorige
maand dat effect heeft gehad. Wij vragen u daarom opnieuw of u uw
bijdragen steeds tijdig aan ons wilt overmaken en deze zo mogelijk wilt
verhogen. Immers, zelfs bij gelijkblijvende inkomsten voorzien we over 2017
wederom een fors tekort. Om onze wijk financieel op peil te houden, is een
verhoging van de inkomsten de enige oplossing. Draagt u uw steentje bij?
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel 0653 775 122
Inspiratiedag
Zaterdag 13 mei houden we in onze wijkgemeente Zuidwest, in de
Bosbeskapel, een Inspiratiedag ‘Pionieren en Kerkvernieuwing'. Vorige week
is hierover een flyer uitgedeeld. Deze ligt nog op de statafel beneden in de
hal. NB: u kunt zich voor de hele dag opgeven, maar ook alleen voor het
ochtendprogramma of alleen voor het middagprogramma. Aan de lunch kan
ieder meedoen!
Vrijwilligers gezocht voor banenmarkt Loosduinen en Vruchtenbuurt
Als u dit leest is de derde banenmarkt voor werkzoekenden op 19 april in
Bouwlust, Vrederust en Morgenstond alweer achter de rug. Gemeenteleden
van de Shalomkerk maken daarin samen met het Diaconaal Opbouwwerk
Zuidwest en andere organisaties het verschil voor werkzoekenden in onze
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buurt door ze te koppelen aan werkgevers met vacatures. En met succes:
tientallen mensen hebben op die manier een baan gevonden.
Ook in Loosduinen en de Vruchtenbuurt wonen mensen die graag willen
werken maar niet meer weten hoe ze bij een werkgever binnen moeten
komen. Voor hen organiseren gemeenteleden van Abdijkerk en Bosbeskapel
samen met het Diaconaal Opbouwwerk, VOOR Welzijn en de stichting
Building Better People een banenmarkt en wel op dinsdag 30 mei van 17 –
20 uur. Er wordt nog gezocht naar een locatie die groot genoeg is om de 200
mensen die we verwachten, te kunnen ontvangen. Wilt u vrijwilliger zijn op
30 mei? Meldt u dan bij mij aan voor de informatieavond op dinsdag 25 april
van 19 – 20 uur in buurthuis De Geest, George Bizetstraat 25. Voor
informatie en opgeven kunt u terecht bij Kees Buist, diaconaal opbouwwerker, 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl
Herdenking Jom Hasjoa vandaag, 23 april 2017, in de Kloosterkerk
Om 16.00 uur herdenken wij de 6 miljoen vermoorde Joden. Deze
herdenking staat in het teken van een zin uit het lied 'Japie Groen' van Paul
van Vliet: 'Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen en de
treinen'. Paul van Vliet zal een toespraak houden, en de kroniek wordt
gelezen door Leonie Cramwinckel-Bloch. Muzikale medewerking wordt
verleend door chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld
octet. Leerlingen van oa. het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage
leveren. Na afloop van de samenkomst zullen er bloemen gelegd worden bij
het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.
De Haagse Gemeenschap van Kerken http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
Verbintenis ds Willem Jansen als predikant met bijzondere opdracht voor
het werk onder Haagse studenten, vandaag om 14.00 uur in de Lukaskerk,
Om en Bij 2. Vanaf 13.00 uur is er een eenvoudige lunch. Ieder hartelijke
welkom!
Namens de Algemene Kerkenraad en HaastU (Haags studentenpastoraat)
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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