Orde van Dienst
Zondag 30 april 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:

ds. Michiel Aten
Ypie Veer
Debbie Schröder
Ada de Vries
Wim Vermeulen

Orgelspel

O:
G:
O:
G:

Gij die trouw zijt aan mensen
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart
TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
Amen.
we gaan zitten
Samenzang Lied 653: 4, 6 en 7 Gij zijt het licht van God gegeven

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

we gaan staan

Welkom door de ouderling van dienst

Glorialied

Lied 971: 1 2 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here

VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

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;
Aanvangslied Lied 66: 1, 2, 6 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen
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:

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

Moment met de kinderen
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.
Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing
Eerste Lezing Ezechiël 34: 1 – 10 ( door lector)
Lied 23 c: 1 t.m. 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Tweede Lezing Joh. 10: 11 - 18
Lied 339c U komt de lof toe
Uitleg en verkondiging
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Plaatsen van de Bijbel op de standaard
Meditatief orgelspel
Antwoordlied
allen in

ZENDING
Slotlied Lied 652: 1 t.m. 4 Zing jubilate voor de Heer
we gaan staan

Lied 654: 1, 2, 4, 5 en 6 Zing nu de Heer, stem
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie van de Bosbeskapel
en de tweede collecte is bestemd voor het Landelijk Jeugdwerk, JOP
(zie Zondagsbrief)

Orgelspel

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.
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Zondagsbrief
30 april 2017

JOP: Jongeren hebben recht op dit verhaal
Bouwen aan een kerk van en voor mensen van alle leeftijden. Dat is
het verlangen en de ambitie van JOP. Zij bouwen door materiaal te
ontwikkelen en ondersteuning te bieden aan iedereen die betrokken is
bij het jeugdwerk in de kerk. JOP helpt het jeugdwerk van kerken om
bijvoorbeeld de betekenis van Pasen aan jongeren uit te leggen. Zodat
deze jongeren kunnen horen dat er een God is die hen liefheeft en er
voor hen wil zijn. Helpt u JOP mee?
Collecteopbrengst zondag 23 april:
1e collecte voor Centrale Diaconie van Den Haag: € 175,82
2e collecte voor Eredienst en Kerkmuziek: € 157,90
Agenda
2 mei 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
3 mei 10.00-12.00 uur Bosbeskapel - Beursplein
3 mei 19.30 uur Abdijkerk - Meditatiegroep
3 mei 19.45 uur Shalomkerk - Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’
Beursplein
Luisteren naar je pen - creatief dagboekschrijven en Marten Toonder
als striptekenaar
A.s. 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. Een week later, op woensdag 10 mei, zal
Hans van Spanning een inleiding houden over het onderwerp ‘De
ontwikkeling van Marten Toonder als striptekenaar’. Bezoekers die
over publicaties van Marten Toonder beschikken worden verzocht deze
mee te nemen. Toonderstrips zijn naast Heer Bommel en Tom Poes
onder meer Panda, Kappie en koning Hollewijn.
Beursplein is een open ontmoetingsplek, een plek van uitruil van
ideeën, vaardigheden, kennis, ervaringen en hulp. Door
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omstandigheden kan Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch
spreekuur houden.
Wereldwinkel
Volgende week is er weer wereldwinkel na de dienst
Inspiratiedag Pionieren en Kerkvernieuwing
Zaterdag 13 mei houden we in onze wijkgemeente Zuidwest, in de
Bosbeskapel, een Inspiratiedag ‘Pionieren en Kerkvernieuwing'. Ieder
kan zich zowel voor het ochtendprogramma als voor het
middagprogramma opgeven. We kunnen elkaar dan allen ontmoeten bij
de lunch. Het ochtendprogramma staat in het teken van pionieren. Er
lijken goede kansen te zijn om met name met ouders en hun jonge
kinderen kerkvormende activiteiten op te zetten. Hen willen we bovenal
aanmoedigen om naar het ochtendprogramma te komen. Uiteraard
nodigen we ieder van harte uit voor het ochtendprogramma waar
missionair werker Nico van Splunter uit Rotterdam onze gast zal zijn.
De kinderen kunnen mee want voor hen wordt oppas en activiteit
aangeboden. Wie interesse heeft voor kerkvernieuwende ideeën c.q.
activiteiten is zeer welkom om (ook) de middagworkshops bij te wonen.
Het programma voor ochtend en middag ziet er als volgt uit: 09.30 uur
binnenloop met koffie en thee; 10.00 opening; 10.05-11.00
Pionierservaringen en aanpak, door missionair werker Nico van
Splunter; 11.05-11.45 Messy Church activiteit voor kinderen en ouders
en ouderen, door Nicolle Pronk; 11.45-12.15 Gesprek over pionieren in
Zuidwest o.l.v. Wietske Verkuyl; 12.15-13.00 Lunch; 13.15-13.45 en
14.00-14.30 uur is er de mogelijkheid om twee keer te kiezen uit drie
‘workshops kerkvernieuwing': Een pioniersplek door Michiel Aten; Kerk
en kunst door David Schiethart; Groene kerk door Martin Koster; 14.30
afsluitende viering.
Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.
Kosten: € 10 (voor lunch, koffie/thee, uit te delen info).
Zonder lunch is de prijs van de ochtend of middag 2,50. Kinderen
gratis.
Opgave vóór zondag 7 mei bij: Nico Riemersma, tel. 325 15 99, e-mail:
n.riemersma@planet.nl Laat hem weten of u meeluncht!
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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
www.bosbeskapel.nl
Waarneming vanwege vakantieverlof ds Martin Koster
Van zondag 30 april t/m zondag 7 mei neemt ds Nico Riemersma waar
voor ds Martin Koster die afwezig is vanwege vakantieverlof.
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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