Orde van Dienst
Zondag 11 juni 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nicolle Pronk
Ouderling: Jeroen van der Heide
Diaken: Jan Oosterveen
Lector: Ada de Vries
Organist: kandidaat organist
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Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

krijgen wij oog voor alles wat ons
gebonden houdt, alle leugens, alle waan van de dag.
Vanwege ons samenleven,
zo vaak onbarmhartig en genadeloos,
bidden wij:
SCHEP ONS EEN HART, DOORZICHTIG EN ZUIVER,
GEEF ONS EEN GEEST, VAST EN MOEDIG.
Laat ons niet gaan uit Uw ogen;
draag ons op Uw adem
en kroon ons leven met de trouw van Uw Zoon.
SCHEP ONS EEN HART, DOORZICHTIG EN ZUIVER,
GEEF ONS EEN GEEST, VAST EN MOEDIG.
En laat ons weer wonen
in de weelde van Uw zegen.
AMEN

we gaan zitten
Samenzang Psalm 8: 1 en 3
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

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;

Glorialied

Lied 305

we gaan staan

Aanvangslied Lied 216 ‘Dit is een morgen’

DIENST VAN HET WOORD

Bemoediging en drempelgebed

Moment met de kinderen

O:
G:
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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: Bij U, God, zoeken wij ons heil,
want spoorloos zijn wij zonder U.
G: WEES ONS GENADIG, GOD,
WEES ONS NABIJ.
O: In het licht van Jezus Christus

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
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Eerste Lezing
Jona 3: 1-10
Zingen: Ps 103: 3

Jona 4: 1-8
Zingen: Ps 103: 6

Jona 4: 9-11
Zingen: Ps 103: 5 en 9

Tweede lezing
Lucas 19: 41-44
Zingen: Lied 601: 1 en 2
Uitleg en verkondiging

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.

Plaatsen van de Bijbel op de standaard
ZENDING
Meditatief orgelspel
Slotlied
Antwoordlied

Lied 691

we gaan staan

Lied 1001: 2 en 3
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor her Werelddiaconaat van Kerk in
Actie en de Tweede collecte is voor de Zending van Kerk in Actie
(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.
(melodie Lied 512)
Gebeden
Dank-

en

Stil gebed

voorbeden

v:..zo

bidden

wij

allen

samen:

- Onze Vader
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Zondagsbrief
11 juni 2017
Collecteopbrengst 4 juni
Eerste collecte bestemd voor Stichting Ambulancewens: € 465,61
Tweede collecte bestemd voor Locatie Bosbeskapel: € 308,42
De gezamenlijke collecte in ZuidWest voor Stichting Ambulancewens
heeft bij elkaar € 1094,10 opgeleverd.
Collecte Werelddiaconaat, Straatkinderen Medellín
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in
krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede,
geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit
gebroken
gezinnen
en
hebben
ze
een
laag
zelfbeeld.
Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op
straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit
te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie,
vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks
volgen bĳvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op
de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een
handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een
opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen
kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze
laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in
te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op
te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn
belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. In
2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.
De collecteopbrengst is o.a. bestemd voor Stichting Straatkinderen
Medellín.
Van harte aanbevolen!

kennis van de Bĳbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk
in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en
gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden
en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze
niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders,
maar ook de gemeenteleden krĳgen een tĳd lang begeleiding.
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en
migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen
betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De
gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017
wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse
bĳbelstudie in een dorp kost bĳvoorbeeld € 6 per persoon.
De collecte van vandaag is o.a. bestemd voor Teyocoyani.
Van harte aanbevolen!
Agenda
12 juni 18.00 uur Abdijkerk- Kring ‘Eten en lezen’
14 juni 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
Vacature cantor-organist
Afgelopen week is er contact geweest met een kandidaat cantor.
Samen met de cantorij heeft deze kandidaat een half uur een proef
repetitie gehouden. Vandaag wordt het orgel bespeeld door de tweede
kandidaat en na de dienst zal de kandidaat een half uur een proef
repetitie houden met de cantorij. Gemeenteleden die overwegen om
mee te gaan doen met de cantorij of al eens meegedaan hebben, bv.
laatst met de Marcuspassie, zijn van harte uitgenodigd om zich na de
dienst aan te sluiten bij de cantorij om mee te doen met de
proefrepetitie. Zodra alle anderen de kerkzaal verlaten hebben, begint
deze repetitie. Tijdens de kerkdienst wordt bij 'Berichten van en voor
de gemeente' aangegeven hoe u als gemeentelid uw reactie kwijt kunt
over het orgelspel van de kandidaat.
De sollicitatiecommissie bestaat uit: Anita Houweling (contactpersoon),
Gees Wagner, Wim Vermeulen, Marga van Arendonk, Koos Smitt, Jan
Vos, Irene de Raad en Martin Koster (vz)

Collecte zending, Sterkere kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen
voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er
maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine
geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte

Beursplein De sage van Tobias en de Engel en Ghana
A.s. woensdag 14 juni vertelt Trijnie van Spanning over de sage van
Tobias en de Engel, een verhaal dat officieel wel in de Rooms katholieke
maar niet in de protestantse bijbel is te vinden. Een week later,
woensdag 21 juni, vertelt mevrouw Nick van Wouwen over Ghana.
Door omstandigheden kan Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch
spreekuur houden.
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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
Vakantie ds. Nico Riemersma
Ds. Nico Riemersma is met vakantie van zaterdag 3 juni t/m zondag
2 juli. Ds. Martin Koster zal zo nodig voor hem waarnemen.
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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