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ORDE VAN DIENST
5e Zondag na Pinksteren, 9 juli 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Jeroen van der Heide
Diaken: Mieke Kooper
Lector: Anita Houweling
Organist: Wim Vermeulen

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil

O:
G:
O:
G:

Gij die trouw zijt aan mensen
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart
TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
Amen.
(daarna gaan we zitten)

We zingen: Psalm 145 : 2
Kyriëgebed
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en ook Zijn Naam prijzen,
want zijn erbarmen heeft geen einde en kent geen grenzen.
Na elke intentie zingt de gemeente:

Welkom

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 145 : 1
Bemoediging en drempelgebed
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.
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
WEES OP ONS BETROKKEN
Gij, die genadig zijt
SCHENK ONS VERGEVING
Gij die geduldig zijt
HOUD UW OOG OP ONS GERICHT

Gloria: Psalm 145 : 3 en 4

(staande)

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift
Tenachlezing: 2 Samuël 24 : 1 – 14
We zingen: Psalm 145 : 5
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Evangelielezing: Lucas 6 : 36 – 42

Gebeden: dank, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen: U komt de lof toe

Na elke voorbede zingt de gemeente:

Verkondiging
Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 530

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de 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
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING

Plaatsen van de Bijbel op de standaard

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Aandachtscentrum
en de tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente.

Slotlied: Lied 413

Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
op de melodie van Lied 512

(staande)

Orgelspel
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Zondagsbrief
9 juli 2017

Collecte voor het Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtscentrum in de Schoolstraat is een
rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan
praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de
ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en
een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed.
Iedereen is welkom! De gasten kunnen hier even op adem komen en
een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder
elkaar met een kopje thee of koffie. Ook kunnen zij informatie of raad
krijgen als ze de weg niet weten in het ingewikkelde netwerk van
hulp- en welzijnsinstellingen. Gaat het om een specifiek probleem, dan
krijgen ze hulp met het vinden van de juiste instantie of persoon voor
hulp of begeleiding.
Van harte aanbevolen!
Collecte-opbrengsten
zondag 25 juni:
1e collecte voor de BabyBullenBank: €159.2e collecte voor de Locatie Bosbeskapel: €128.67
zondag 2 juli,
1e collecte voor de Centrale Diaconie Den Haag: €215,45
2e collecte voor het Landelijk Jeugdwerk: €219.05
Vakantie kinderdienst en crèche
Van 16 juli tot en met 20 augustus is er geen kinderdienst en geen
crèche
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!
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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 de Bosbeskapel of van STEK.
Doe mee en meld je aan bij STEK:
Kees Buist (projectleider) 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl
Meer informatie over de vacatures op
www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en
www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest en op www.bosbeskapel.nl

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

