Orde van Dienst
Zondag 18 juni 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico den Bok
Ouderling: Jeroen van der Heide
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Elize van der Kooij
Organist: Wim Vermeulen

Vanwege ons samenleven,
zo vaak onbarmhartig en genadeloos,
bidden wij:
G: SCHEP ONS EEN HART, DOORZICHTIG EN ZUIVER,
GEEF ONS EEN GEEST, VAST EN MOEDIG.
O: Laat ons niet gaan uit Uw ogen;
draag ons op Uw adem
en kroon ons leven met de trouw van Uw Zoon.
G: SCHEP ONS EEN HART, DOORZICHTIG EN ZUIVER,
GEEF ONS EEN GEEST, VAST EN MOEDIG.
O: En laat ons weer wonen
in de weelde van Uw zegen.
G: AMEN
we gaan zitten

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

VOORBEREIDING
Stilte
Glorialied
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 103: 1,3,4
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: 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
krijgen wij oog voor alles wat ons
gebonden houdt, alle leugens, alle waan van de dag.

Lied 513 we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD

Moment met de kinderen
Kinderlied ‘Wij delen’ couplet 1 en 3
tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth
1. Wij delen geloof, wij delen de hoop,
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
Totdat het een overvloed wordt
3. Wij delen ver weg, we delen dichtbij
Éen kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Dat wonder voltrekt zich, nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt
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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: Psalm 14: 3 t/m 7
Lied 14: 1,2
Tweede Lezing: 1 Johannes 1:4 t/m 2:6
Lied 654:5,6

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.
ZENDING

Uitleg en verkondiging
Slotlied

Lied 754

we gaan staan

Plaatsen van de Bijbel op de standaard
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Meditatief orgelspel
Antwoordlied

Lied 601
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Orgelspel

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat van
Kerk in Actie (zie Zondagsbrief) en de tweede collecte is het werk
rondom de 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:
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Zondagsbrief
18 juni 2017

Collecte-opbrengst zondag 11 juni:
1e collecte Werelddiaconaat van Kerk in Actie: € 223.40:
2e collecte Zending van Kerk in Actie: € 168.61
Collecte voor Binnenlands Diaconaat van Kerk in actie
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan.
Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien
vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het
Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen
uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op
terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen
in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor
huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op
die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van
herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in
dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig
praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert
INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen
helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.
De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA en
andere diaconale projecten van Kerk in Actie. In 2017 steunt Kerk in
Actie het Transithuis met 30.000 euro. Geef aan de collecte om dit
mogelijk te maken!
Agenda
21 jun 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
21 jun 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
25 jun 12.30 uur Abdijkerk- Bijbel-op-schoot
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Beursplein Ghana en Afsluitende vergadering
A.s. woensdag 21 juni vertelt mevrouw Nick van Wouwen over Ghana.
Een land met een bewogen geschiedenis, mede door de slavernij. Een
week later, woensdag 28 juni, komen alle vrijwilligers bij elkaar voor
een terugblik en een vooruitblik. Ieder is welkom die overweegt om
volgend jaar ook eens een half jaar of jaar af en toe mee te doen als
vrijwilliger. Na 28 juni gaat Beursplein dicht en na de zomer, begin
september is de verwachting, weer open. Door omstandigheden kan
Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch spreekuur houden.
Voorganger 25 juni
Op zondag 25 juni gaat niet ds. Wietske Verkuyl voor, maar ds. Peter
Middelkoop. Ds. Middelkoop is gevangenispredikant in PI Haaglanden,
locatie Scheveningen. Wietske Verkuyl is deze zondag verhinderd

• 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

6

