ORDE VAN DIENST
Zondag Cantate, 14 mei 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Jeroen van der Heide
Diaken: Jan Oosterveen
Lector: Irene de Raad – van Putten
Organist: Wim Vermeulen
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We zingen: Psalm 98 : 2
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 elke intentie zingt de gemeente:

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
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 98 : 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.

Gloria: Psalm 98 : 3 en 4

(staand)

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 5

O:
G:
O:
G:
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
Gij die trouw zijt aan mensen,
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart,
TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)

Tenachlezing: Hosea 6 : 1 – 6
We zingen: Lied 996 : 1, 2 en 3
Evangelielezing (1): Matteüs 9 : 9 – 13
We zingen: Lied 211 : 1 en 2
Evangelielezing (2): Matteüs 9 : 27 - 34
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We zingen: U komt de lof toe
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Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
op de melodie van Lied 512
Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

Verkondiging
Thema: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande (Mat. 9,13)
Meditatief orgelspel
We zingen: Gezang 291 : 1
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de 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.

ZENDING
Slotlied: Lied 413

(staande)

Wegzending en zegen

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gemeente zingt:

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Locatie diaconie
en de tweede collecte is bestemd voor de Locatie Bosbeskapel
Orgelspel
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Zondagsbrief
14 mei 2017

Collecte-opbrengst zondag:
1e Collecte voor de Centrale Diaconie: €184,72
2e Collecte voor het Missionair werk en Kerkgroei voor de Nieuwe
Kerk in Zwijndrecht: €155,94
Opbrengst collectes van 6 Vespers in de lijdensperiode € 169,77
Agenda
Ma 15 mei 18.00 uur Abdijkerk – Kring ‘Eten en lezen’
Di 16 mei 10.00 uur Shalomkerk – ‘Spirituele oefening’
Wo 17 mei 10.00 uur Bosbeskapel – Beursplein
Wo 17 mei 19.30 uur Abdijkerk – Meditatiegroep
Do 18 mei 14.30 uur Shalomkerk – Bezinning op de uitvaart(dienst)
Do 18 mei 20.00 uur Bosbeskaepl – Leeskring
Vrij 19 mei 10.00 uur Activiteitencentrum Waldeck – Koffieochtend
voor moeders met jonge kinderen
Van de Diaconie
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis
brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen
met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per email:
j.oosterveen@casema.nl
Bij voorbaat dank, Jan Oosterveen
Hulpkoster
De Bosbeskapel zoekt een hulpkoster (m/v), om koster Rick de Vries
bij afwezigheid te vervangen, ook tijdens zijn vakantieperiode.
Dit werk is ook geschikt voor een moeder met grotere kinderen.
Wellicht weet u iemand in uw nabije omgeving, die hiervoor in
aanmerking zou kunnen komen. Het is voor een deel ook avondwerk!
Tevens is een financiële vergoeding aan dit werk verbonden.
U kunt zich melden bij onze kerkrentmeester Koos Smitt (tel. 06
53746344 of e-mailadres
ttimss@tele2.nl
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Advertentie vacature cantor-organist
Op de website van de Bosbeskapel staat opnieuw de vacature cantororganist. Het is helaas nog niet gelukt om iemand of twee personen te
vinden.
Kent u iemand die u geschikt vindt om bij ons orgel te komen spelen
of de cantorij te dirigeren, of beide, dan kunt u de advertentie onder
zijn of haar aandacht brengen. Hieronder de korte versie. De
complete advertentie kan opgevraagd worden bij Anita Houweling,
amhouweling@gmail.com telefoon 06-15942336 (bij voorkeur na
16.00 uur). Naar haar moeten ook de schriftelijke sollicitaties
gestuurd worden (Loenensestraat 16, 2574 RP
Den Haag; de
sollicitaties voor de ronde die nu loopt moeten uiterlijk a.s. dinsdag
16 mei binnen zijn. Er is een goede kans dat er aansluitend nog een
ronde komt waarbinnen belangstellenden kunnen solliciteren.
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

Beursplein Zakdoeken
A.s. woensdag 17 mei houdt Trijnie van Spanning een presentatie
over zakdoeken en zakdoeksachets, dat zijn zakjes om een aantal
zakdoeken in te bewaren. Gewone dagelijkse attributen hebben vaak
een interessante geschiedenis en verrassende diversiteit! Vooral
zakdoeken geborduurd met een voorstelling, bv. een speciale
gebeurtenis, of met initialen zijn interessant. De afwerking kan met
verschillende handwerktechnieken zijn gedaan. Een week later
vertrekt vanaf Beursplein het dagje-uit van de ouderensoos. Zij
worden opgevangen en we zwaaien hen uit. Beursplein gaat die dag,
24 mei, wat eerder dicht. Deze open ontmoetingsplek, een plek
van uitruil van ideeën, vaardigheden, kennis, ervaringen en hulp is
iedere woensdagmorgen in de Bosbeskapel van 10.00 tot 12.00 uur.
Door omstandigheden kan Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch
spreekuur houden.
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Haagse Lieddag
zaterdag 10 juni a.s. ben je welkom op een lieddag
De lieddag is getiteld Zing als het kan!
Vanzelfsprekend is ieder die van zingen houdt van harte welkom.
Op het programma staan bekende, maar uiteraard ook nieuwe
liederen van Huub Oosterhuis en het Nieuw Liedfonds.
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar.
Om 10.30 uur beginnen we met instuderen en uitvoeren van de
liederen en om 16.00 uur sluiten we af met een hapje en een drankje.
De middagpauze staat gepland van 12.30 – 13.15 uur.
De kosten van deelname bedragen € 15,- inclusief bladmuziek, koffie
en thee, te voldoen bij de entree.
Voor een lunchpakket moet ieder zelf zorgen.
Aanmelden graag met vermelding van stempartij via
informatie@haagsedominicus.nl
(o.v.v. Haagse lieddag) of via 070 – 382 47 05.De lieddag vindt
plaats in buurt- en kerkhuis de Bethel, Thomas
Schwenckestraat 30, Den Haag
(zijstraat Laan van Meerdervoort) en is goed te bereiken met de
tramlijnen 3 of 12 (halte Fahrenheitstraat).
• 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

