Orde van Dienst
Zondag 21 mei 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

ALLEN:

geen naam vergeet
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
AMEN

we gaan zitten
Samenzang Lied 34: 1 en 2

Voorganger:ds. Marjolein den Dulk
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken:
Debbie Schröder
Lector:
Gerdien de Jongh Swemer
Organist:
Wim Vermeulen

Orgelspel

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied

Lied 117a we gaan staan

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Stilte

DIENST VAN HET WOORD
Moment met de kinderen
Kinderlied: lied 783 vers 1 en 3

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;

Plaatsen van de Bijbel op de kansel

Aanvangslied Lied 652

Gezongen gebed bij de opening van de Schrift: lied 197

Bemoediging en drempelgebed

Schriftlezingen

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.

Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:

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

Eerste Lezing (door lector): I Petrus 3, 8-18

Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:

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,

Tweede Lezing (door voorganger): Matteüs 15, 21-28 en enige
verzen uit Joh. 16

ALLEN:
Ouderling:

Lied 370 (let op: in de 3e en 4e regel is de melodie veranderd: de één
na laatste noot is een halve toon verhoogd)

Lied 195
Uitleg en verkondiging
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Plaatsen van de Bijbel op de standaard

Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Kort voorspel behorend bij het nu volgende Lied
Antwoordlied

Lied 691
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Orgelspel

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Locatiediaconie en de tweede
collecte is bestemd voor de Locatie Bosbeskapel
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, op aarde zoals ook in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
ZENDING
Slotlied

Lied 659

we gaan staan
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Zondagsbrief
21 mei 2017
Collecteopbrengst zondag 14 mei 2017
1e Collecte bestemd voor de Wijkdiaconie: €194,80
2e Collecte bestemd voor Locatie Bosbeskapel: €168,92
Agenda
24 mei vanaf 10.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
24 mei 18.00 uur Abdijkerk- Kring ‘Eten en lezen’
Hemelvaartsdag
Dienst op 25 mei om 10.00 uur, bij goed weer in de tuin. Voorganger
ds. Nico Riemersma.
Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den Brink
schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus Theologie
Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij tegemoet aan
de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te schrijven waar het
in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft willen leren. Het
boek kent inmiddels een eerste druk en kost via inschrijven € 8,50. Op
één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag 21 mei opnieuw een
aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega Martin
Koster ( m.koster@kpnplanet.nl of 070 4065871 )
Beursplein soosuitje en meezingconcert
A.s. woensdag 24 mei 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. Een week later, 31
mei,
verzorgt
Jan
Vos
een
meezingconcert.
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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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
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).
Van de Kerkrentmeesters
Hierbij de maandelijkse verantwoording van de opbrengsten actie
Kerkbalans. Vorige maand was ik blij u te kunnen berichten dat de
achterstand van 15% was ingelopen tot 7%. In de maand april zette
deze trend zich door: de achterstand loopt verder terug naar 5%. Er
werd deze maand ruim € 1.500 meer opgebracht dan in april vorig jaar.
De Abdijkerk (goed voor ruim 40% van het totaal) liep ook deze keer
iets terug.
Wij vragen u daarom steeds opnieuw of u uw bijdragen tijdig aan ons
wilt overmaken en deze waar mogelijk wilt verhogen. Immers, zelfs als
we de achterstand van de die laatste 5% weten weg te werken, zijn we
nog niet bij een dekkende begroting: de begrote kosten over 2017 zijn
hoger dan de opbrengsten van 2016. Om onze wijk financieel op peil te
houden, is een verhoging van de inkomsten de enige oplossing. Als

6

ieder meelevend lid zijn bijdrage met gemiddeld € 10 per maand zou
kunnen en willen verhogen, zullen we er komende periode aanzienlijk
beter voor komen te staan. Ik hoop op uw aller medewerking.
Uw penningmeester, Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl,
tel 0653 775 122
Abdijkerk

2017

2016

Januari

12.477

11.164

Februari

31.942

37.978

Maart

15.512

16.376

April

10.994

11.780

Samen

70.925

77.298

Januari

6.153

18.016

Februari

24.631

19.814

Maart

18.136

14.110

April

12.584

11.552

Samen

61.504

63.492

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
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.

-8%

Bosbeskapel

-3%

Shalomkerk

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

Januari

5.367

13.938

Februari

22.956

18.008

Maart

9.228

8.194

April

6.169

4.852

Samen

43.720

44.992

-3%

Totaal

176.149

185.782

-5%
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