Orde van Dienst
Zondag 23 juli 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:

ds. Theo Hettema
Jacqueline van der Jagt
Jan Oosterveen
Gerdien de Jongh Swemer
Wim Vermeulen

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing afgewisseld met
samenzang
Eerste Lezing Romeinen 8,18-25
Lied 756, vs. 1, 2, 4 en 6.
Tweede Lezing Matteüs 13, 24-30.36-43
Lied 765, vs. 1, 3 en 6
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel

Orgelspel
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 Psalm 27, 1 en 4
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: Goede God, Op
U wachten wij!
Gij opent uw hand en schenkt ons aan elkaar
als pelgrims op weg.
Geef ons een hart, doorzichtig en zuiver.
Herschep met uw Geest ons leven als
nieuw. Zegen ons met vrede en laat
lichten uw aangezicht.
G: AMEN.
we gaan zitten
Samenzang Lied 942, 1 en 3
Kyriëgebed Na elke
bede zingen we:

Glorialied Lied 303 (3 coupl.) we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.

Antwoordlied

Lied: 1000 (5 coupl.)

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 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.
(melodie Lied 512)

Gebeden
Dank- en voorbeden
v:..zo bidden wij samen:

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 Lied 905, vs. 1, 3 en 4
we gaan staan
Wegzending en zegen

gevolgd door

Orgelspel

ZONDAGSBRIEF
23 juli 2017

Collecte-opbrengsten zondag 16 juli
1e collecte voor Diaconie Bosbeskapel: € 142.52
2e collecte voor Locatie Bosbeskapel : € 136.42
Vakantie kinderdienst en crèche
Van 16 juli tot en met 20 augustus is er geen
kinderdienst en geen crèche.
Van de kerkrentmeesters
We zijn halverwege de actie Kerkbalans 2017. Ik
ben blij u te kunnen berichten dat we bijna op het
niveau van opbrengsten zitten van vorig jaar. We
begonnen dit jaar met een achterstand van 15%. En
deze is nu bijna helemaal weggewerkt. Dat stemt
hoopvol voor de tweede helft van dit jaar. De
maand juni kwam uiteindelijk op een € 2.600
hogere opbrengst dan vorig jaar. Geweldig toch dat
alle drie locaties die stijging laten zien.
Toch blijf ik u maar vragen uw bijdragen te
verhogen, vooral degenen die dat dit jaar nog niet
hebben gedaan. Immers, zelfs als we de inkomsten
op het niveau van vorig jaar weten te houden, zijn
we nog niet bij een dekkende exploitatie. De
begrote kosten over 2017 zijn nu eenmaal fors
hoger dan de opbrengsten van 2016. En we willen
allemaal heel graag dat we de drie locaties, met de
predikanten, kosters, organisten en cantors, ook
voor de lange termijn weten te behouden.
Ik herhaal daarom maar weer: als ieder meelevend
lid zijn bijdrage met gemiddeld € 10 per maand zou
kunnen en willen verhogen, we wellicht 2017 zonder
verlies zouden kunnen afsluiten. Ik hoop op uw
enthousiasme en medewerking. Er zijn forse
verschillen tussen de bijdragen van individuele
leden. Natuurlijk is de draagkracht ook heel divers.
Toch wil ik u vragen of uw persoonlijke eigen
bijdrage wel is afgestemd op hetgeen we met elkaar
nodig hebben en uw mogelijkheden. We krijgen er
nog steeds enorm veel voor terug met elkaar.
Inmiddels is de jaarrekening over 2016 beschikbaar.
U kunt hem vinden op
http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/j
aarrekeningen-pgg.html
We zijn al bezig om data te prikken om u bij te
komen praten.
Uw optimistische penningmeester, Hans
Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel
0653 775 122
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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.: 0703975168, e-mail:
contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Waarnemen vanwege vakantie
Ds. Martin Koster is vanwege vakantie niet
aanwezig van 22 juli t/m 13 augustus. Ds. Nico
Riemersma neemt voor hem waar.
Bereikbaarheid predikant
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

