DIENST VAN HET WOORD

Zondag 2 juli 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen, Lied 676
De wind, wij zien hem niet,

Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Marga van Arendonk
Organist: Wim Vermeulen

Schriftlezing
Eerste Lezing Genesis 41:1-16
Lied 991:1,2,3,4 De eersten zijn de laatsten
Tweede Lezing Matteus 10:16-23

Orgelspel

Lied 2x:

Welkom door de ouderling van dienst
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 92:2,4 Gezegend zal Hij wezen

Bemoediging en drempelgebed

Antwoordlied

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.
ALLEN: zingen: Psalm 92:7

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.
we gaan zitten
Kyrie en Gloria:

Uitleg en verkondiging

Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie van Den
Haag en de tweede collecte is bestemd voor het Landelijk
Jeugdwerk (zie Zondagsbrief)
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.

Lied 281:1,2,3,4 staande: 7,8,9,10
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Gebeden
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij allen samen:

Zondagsbrief
2 juli 2017

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
Slotlied (staande)
Wegzending

Zegen

Lied 871 Jezus zal heersen waar de zon

we zingen 2x

gevolgd door gezongen amen:

Orgelspel
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Collecte Jeugdwerk
Vandaag is de collecte voor JOP, Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk.
Als kinderen naar de middelbare school gaan nemen ze afscheid van
de Kindernevendienst. In veel kerken komen kinderen in de
basisschoolleeftĳd nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel
minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor
om 100% van de kinderen betrokken te houden! Ook tieners en
jongeren. Want elk kind en elke jongere mag zich geliefd weten door
God.
Ook in deze kerk hebben wĳ dat verlangen. JOP helpt plaatselĳke
kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens
feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelĳk
maken door te geven aan de collecte.
Pioniersplek in oprichting: eerste bijeenkomst 5 juli in de ds den
Hertogschool
Binnen de grenzen van onze wijkgemeente Zuidwest lijken goede
mogelijkheden en kansen aanwezig om een pioniersplek - een
nieuwe geloofsgemeenschap - te starten met heel eigen vormen.
Vrijwilligers van binnen en buiten de kerk gaan onder leiding van een
nog aan te stellen pionier hier vorm en inhoud aan geven. De
beoogde doelgroep (die zich al aandient) bestaat vooral uit ouders
en kinderen die nu geen lid zijn van de kerk, en ouders en kinderen
die 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 als
het kan wederzijds bemoedigen en inspireren. De Protestantse
Gemeente Den Haag steunt nadrukkelijk voor de komende jaren het
starten van pioniersplekken. 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
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van groot belang dat onze wijkgemeente een pioniersplek steunt en
er royaal ruimte aan geeft. Onze kerkenraad heeft 15 juni j.l. het
concept-pioniersplan besproken en de groep enthousiaste
vrijwilligers, nu nog begeleid door enkele van de predikanten, groen
licht gegeven om door te gaan met verkennen en de voorwaarden te
verwezenlijken die het mogelijk gaan maken om een pionier aan te
stellen. Wie interesse heeft om de startvergadering 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
Van de kerkrentmeesters
Hierbij de maandelijkse verantwoording van de opbrengsten actie
Kerkbalans. In april was ik al blij u te kunnen berichten dat de
achterstand van 15% was ingelopen tot 7%. Deze trend zich door de
volgende maanden: vorige maand was de achterstand nog 5%. Maar
in mei werd ruim € 5.500 meer opgebracht dan in dezelfde maand
vorig jaar. Op alle drie locaties is deze trend te zien. Dit stemt
hoopvol voor de toekomst. De achterstand ten opzichte van vorig
jaar is nog maar 2%. Wat een geweldig resultaat nu al.
Toch durf ik u te blijven vragen uw bijdragen waar mogelijk te
verhogen. Immers, zelfs als we de achterstand van die laatste 2%
met elkaar weten weg te werken, zijn we nog niet bij een dekkende
begroting: de begrote kosten over 2017 zijn nu eenmaal hoger dan
de opbrengsten van 2016. Om onze wijk financieel op peil te houden,
is een verhoging van de inkomsten de enige oplossing. Het zou
geweldig zijn als we naar een hogere opbrengst weten te komen.
Ieder individueel kan daaraan zijn bijdrage leveren.
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. Ik hoop
op uw aller medewerking.
Binnenkort hoop ik dat de jaarrekening van de kerken van heel Den
Haag beschikbaar is op de website.
Daarna kom ik de drie locaties zo snel mogelijk bezoeken, om u in
detail bij te praten.

Abdijkerk
Eerste
kwartaal
April

2017

2016

59.931

65.517

10.994

11.780

12.487

8.945

83.412

86.242

Bosbeskapel
Eerste
kwartaal
April

48.920

51.940

12.599

11.552

Mei

12.562

10.877

Samen

74.081

74.369

Shalomkerk
Eerste
kwartaal
April

37.551

40.140

6.169

4.852

Mei
Samen

0%

Mei
Samen

5.968

5.627

49.688

50.619

-2%

Totaal

207.181

211.230

-2%

Beursplein Zomerstop
Begin september, is de verwachting, gaat Beursplein weer starten
met een nieuw seizoen.
Wereldwinkel
Er is weer wereldwinkel na de dienst

Uw dankbare penningmeester, Hans Bergwerff,
jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel 06 53 775 122
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-3%
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Geef mensen geloof in zichzelf
In Den Haag Zuidwest start in het a.s. najaar de Sociale Kruidenier
(rijdende winkel) en wel in De Bokkefort (Loosduinen) en Exoduskerk
(Bouwlust/Vrederust)
Een fantastisch nieuw project van STEK en de wijkdiaconie Zuidwest!

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

Voedselbankklanten kiezen zelf hun boodschappen. Ook krijgen zij
begeleidingsgesprekken met een vrijwilliger onder het motto “Geef
mensen geloof in zichzelf”. Zo worden klanten ondersteund om te
werken aan hun toekomst. Voor die begeleidingsgesprekken van
deze winkel zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die dit
willen oppakken.
Naast begeleiders/coaches zoeken we ook andere vrijwilligers, u
vindt ze allemaal op de websites van uw wijkkerk of van STEK.

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

Doe mee en meld je aan bij STEK:
Kees Buist (projectleider) 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl
Meer informatie over de vacatures op
http://www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en
http://www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest.html of op de
website van uw wijkkerk

Na afloop van de 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
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