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ORDE VAN DIENST
6e Zondag na Pinksteren, 16 juli 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Joop Andeweg
Lector: Ada de Vries
Organist: Wim Vermeulen

DIENST VAN HET WOORD

Plaatsen van de Bijbel op de kansel

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.

Gebed bij de opening van de Schrift

ZENDING

Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.

Tenachlezing: Jesaja 55 : 6 – 13

Slotlied: Psalm 93 (staande)

We zingen: Lied 764

Wegzending en zegen

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

Evangelielezing: Matteüs 13 : 1 – 9

Welkom

Zingen: U komt de lof toe

Gemeente zingt:

Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
Aanvangslied: Psalm 89 : 1 en 2
Verkondiging
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: O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
en geef ons Uw heil!
O, Heer, hoor ons gebed
en laat ons geroep tot U komen: ….
Heilig mijn hart, o Heer,
zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in Uw geheimen en in Uw heiligdom,
door Hem, die onze Meester is: Jezus Messias.
G: AMEN.
(daarna gaan we zitten)

Meditatief orgelspel
We zingen: Psalm 104 : 10 en 14
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de
wijkdiaconie en de tweede collecte is bestemd
voor de wijkgemeente.
Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.

We zingen: Psalm 89 : 3 en 4
Kyriëgebed
Na elke intentie zingt de gemeente:

Gloria:

Psalm 146 : 1 en 3 (staand)

Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

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,

Vakantie
Ds. Martin Koster is met vakantie van 22 juli t/m
13 augustus. Ds. Nico Riemersma neemt voor
hem waar.
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

Orgelspel

VOORBEREIDING

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

Zondagsbrief
16 juli 2017
Collecte-opbrengsten zondag 9 juli
1e collecte voor het Aandachtcentrum: € 171,26
2e collecte wijkgemeente: € 171,42
Vakantie kinderdienst en crèche
Van 16 juli tot en met 20 augustus is er geen
kinderdienst en geen crèche.
Beursplein Zomerstop
Begin september gaat Beursplein weer van start
met een nieuw seizoen.
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!
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:

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

