Dienst van Schrift en Tafel
Zondag 25 juni 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Peter Middelkoop
Ouderling: Ypie Veer
Diaken:
Gert-Jan de Raad, Joop Andeweg
en Jan Oosterveen
Lector:
Irene de Raad
Organist:
Wim Vermeulen

G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

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.
we gaan zitten

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied

Orgelspel

Lied 305, vs. 1, 2, 3 we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD

Welkom door de ouderling van dienst

Moment met de kinderen
VOORBEREIDING
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 84, vs. 1, 4

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

Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:

Kinderlied lied 287, vs. 2 en 4

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: Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
G: WEES OP ONS BETROKKEN
O: Gij, die genadig zijt
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Eerste Lezing: Jesaja 62: 6 – 12
Lied 176, vs. 1, 6
Tweede Lezing Mattéüs 10: 16 – 33
Lied 362, vs. 1, 2, 3
Uitleg en verkondiging
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
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Meditatief orgelspel
Antwoordlied

… als wij ons voegen in het koor van allen, die uw Naam belijden
en uw beloften bezingen:

Lied 802, vs. 1, 3, 4
Gemeente zingt:
DIENST VAN HET ANTWOORD

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de BabyBullenBank (zie
Zondagsbrief en de tweede collecte is bestemd voor het werk
rondom de Bosbeskapel
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
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
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zingt:

V: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven …
… Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo
dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!
DIENST VAN DE TAFEL

Gemeente zingt:

Klaarmaken van de Tafel
Wij zingen ondertussen Lied 275, vs. 1 t/m 5

Tafelgebed
V: De Heer zij met u.
G: Zijn Geest in ons midden.
V: Heft uw harten omhoog.
G: Wij heffen ons hart op tot God.
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
V: Ja, met recht en met reden, o God …

V: Zo gedenken wij dan, grote God, het geheim van de Gekruisigde …
… die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om bidden met de
woorden:
G: Onze Vader die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
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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.
Gemeente zingt:
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwen vrede!
Amen.
Uitdelingswoorden
Vredewens
We wensen elkaar de Vrede van Christus
Gemeenschap van brood en wijn
Aan de kant van de piano staan diakenen met wijn en met
druivensap (donkere beker). Aan de tuinzijde staan diakenen met
wijn en met de indoopbeker (beker met brede rand)
Afsluitend gebed
ZENDING
Slotlied 550, vs. 1, 2, 3 (staande)
Wegzending en zegen

Gemeente:

Orgelspel
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Zondagsbrief
25 juni 2017

Collecte-opbrengst zondag 18 juni:
1e collecte t.b.v. het binnenlandse pastoraat van KIA: € 208.91:
2e collecte t.b.v. activiteiten rondom de Bosbeskapel: € 163.50
Ontvangen giften via ds. Riemersma:
- van een dankbaar echtpaar € 60,-- diverse giften uit de wijk Bosbeskapel € 490,00
Agenda
25 jun 12.30 uur Abdijkerk- Bijbel-op-schoot
28 jun 10.00 uur Bosbeskapel- Afsluitende vergadering Beursplein
Collecte BabyBullenBank
Jonge moeders in Den Haag blijken soms niet de middelen te hebben
voor de aanschaf van basics, zoals: babykleertjes, een kinderwagen of
buggy, luiers, kraampakketten en ook positiekleding. Ruim drie jaar
beschikt STEK over een BabyBullenBank. Hulpverlenende instanties
kunnen hier voor hun cliënten een beroep op doen.
Het project wordt door STEK-vrijwilligers gerund.
Van harte aanbevolen!
Pioniersplek in oprichting eerste bijeenkomst 5 juli in de ds Den
Hertogschool
Binnen onze wijkgemeente Zuidwest willen we een pioniersplek - een
nieuwe geloofsgemeenschap - starten met heel eigen vormen. De
beoogde doelgroep (die zich al aandient) bestaat vooral uit ouders en
kinderen die nu geen lid zijn van de kerk, of zich minder of niet (meer)
thuis voelen bij de bestaande vormen van kerkzijn. De bedoeling is dat
zo'n pioniersplek enerzijds en de bestaande kerkgemeenschappen
anderzijds elkaar steunen en inspireren. Zowel de landelijke kerk als
de Protestantse Kerk van Den Haag hebben geld uitgetrokken voor de
tijdelijke aanstelling van pioniers: ervaringsdeskundigen die vaak zelf
gepionierd hebben en theologie hebben gestudeerd. Uiteraard is het
van groot belang dat onze wijkgemeente een pioniersplek steunt en er
royaal ruimte aan geeft. Onze kerkenraad heeft 15 juni jl. het conceptpioniersplan besproken en de groep enthousiaste vrijwilligers, nu nog
begeleid door enkele van de predikanten, groen licht gegeven om door
te gaan met verkennen Wie interesse heeft om de startvergadering
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van de vrijwilligers op woensdagmiddag 5 juli a.s. mee te maken of
meer info wil, die kan zich melden bij Wietske Verkuyl: 06-38267000
w.verkuyl@xs4all.nl
Beursplein Afsluitende vergadering
A.s. woensdag 28 juni, is er geen beursplein maar 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. Begin september, is de
verwachting, gaat Beursplein weer starten met een nieuw seizoen.
Door omstandigheden kon Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch
spreekuur houden. We hopen dat in het nieuwe seizoen dit spreekuur
weer aanwezig kan zijn.
Wereldwinkel
Er is volgende week weer wereldwinkel
Van de kerkrentmeesters
Hierbij de maandelijkse verantwoording van de opbrengsten actie
Kerkbalans. In mei werd ruim € 5.500 meer opgebracht dan in
dezelfde maand vorig jaar. De achterstand ten opzichte van vorig jaar
is nog maar 2%. Wat een geweldig resultaat nu al.
De begrote kosten over 2017 zijn echter hoger dan de opbrengsten
van 2016. Ik herhaal daarom maar als 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. Het zou geweldig zijn als we naar een hogere opbrengst
weten te komen. Ik hoop op uw aller medewerking.

Mei
Samen
Bosbeskapel
Eerste
kwartaal
April

2017

2016

59.931

65.517

10.994

11.780

12.487

8.945

83.412

86.242

48.920

51.940

12.599

11.552
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12.562

10.877

Samen

74.081

74.369

Shalomkerk
Eerste
kwartaal
April

37.551

40.140

6.169

4.852

0%

Mei
Samen

5.968

5.627

49.688

50.619

-2%

Totaal

207.181

211.230

-2%

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

Uw dankbare penningmeester, Hans Bergwerff,
jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel 0653 775 122
Abdijkerk
Eerste
kwartaal
April

Mei

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
-3%
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