Ouderling:

Dienst van Schrift en Tafel
Zondag 22 oktober 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Michiel Aten
Ouderling: HansBert Griffioen
Diakenen: Gert-Jan de Raad, Jan Oosterveen,
Mieke Kooper
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Wim Vermeulen

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

ALLEN:
Ouderling:

ALLEN:

Zingen

Gij die ons nabij wil zijn in stilte,
Gij die een huis voor ons wil zijn met uw Woord
WEES ONZE BRON
Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
Gij die ons aanvaardt,
hoe vol of hoe leeg onze handen ook zijn.
SCHENK ONS NIEUWE KRACHT,
MAAK ONS WAAKZAAM EN MOEDIG.
(Lied 25a:vers 2)
Maar wees Gij mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

we gaan zitten
Samenzang Lied 995: 1 en 2 O Vader, trek het lot U aan
als kyrie gebed

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 275: 1,3 en 4 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij
aanwezig
Bemoediging en drempelgebed
Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Ouderling:
ALLEN:

Gij die ons tegemoet treedt in een medemens
WEES HIER AANWEZIG
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Glorialied Lied 870: 1, 2, 3 en 8 Heilige God, geprezen zij
we gaan staan
DIENST VAN DE SCHRIFT
Moment met de kinderen
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
Eerste Lezing Jeremia 9: 22-23
Lied 315: 1,2 en 3 Heb dank, o God van alle leven
Tweede Lezing Matteus 9: 1 - 8
Lied 534: 1t.m.4 Hij die de blinden weer liet zien
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Uitleg en verkondiging
Plaatsen van de bijbel op de standaard
Antwoordlied

Lied 340b Credo

tafelgebed
V:
Verhef uw harten.
G:
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
V:
Laten wij de Heer onze God danken.
G:
JA, HIJ IS ONZE DANK WAARD.
V:
U danken wij Heer onze God, God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

DIENST VAN DE TAFEL
Zingen: 404e Sanctus + Benedictus
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:

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie van Den
Haag en de tweede collecte is bestemd voor de locatie Bosbeskapel
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
Klaarmaken van de Tafel
onder voortgezet orgelspel
Tafelgebed
nodiging
V: Alles staat klaar om aan tafel te gaan.
Om brood en wijn en druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’
Geest bijeen te zijn. Alles staat klaar om zijn feest te vieren. Laat
iedereen zich welkom weten en voelen.
Wij groeten elkaar met vrede.
G: Wij wensen elkaar vrede toe.
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V:
In Jezus zien wij wie U bent: mens onder de mensen, bewogen
om hun lot. Samengekomen met zijn leerlingen rond de tafel nam
Jezus brood en beker, dankte U en deelde uit. Telkens als wij
samenkomen rond de tafel, deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
Wij vragen om Uw Geest midden onder ons te komen.
G:

KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

V:
In Jezus zien wij wie U bent: kracht om alles nieuw te maken,
het brood en de beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan, vormen we een kring van klein en
groot, één wereldwijde gemeente.
G:

bidt gezamenlijk het ‘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.

Breken van het brood, schenken van de wijn
V:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn
discipelen gegeven, en gezegd:
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Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit
tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood
en deze beker, en bidden wij U: Zend, uw heilige Geest over deze
tekenen van brood en wijn en over heel onze gemeenschap;
dat hiermee in ons groeien mag de vaste hoop op een toekomst die
niemand ons ontnemen kan.
Zingen: 408e Lam van God
V: Uitdelingswoorden
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:

425 Vervuld van uw zegen (staande)

Wegzending en zegen

Zondagsbrief
22 oktober2017

Collecte-opbrengst zondag 15 oktober:
1e collecte: Werelddiaconaat Kerk in Actie
2e collecte: Het Haags Studentenpastoraat

€ 242,36
€ 196,57

Agenda
23 okt 20.00 uur Bosbeskapel- Gesprekskring ‘Woede, wraak en
vergeving’
25 okt 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
25 okt 10.00 uur Agneskerk- Oecumenische Bezinningsochtend
25 okt 15.30-18.00 uur ds. W. E. den Hertogschool- Kliederkerk
25 okt 18.00 uur Abdijkerk- Kring ‘Eten en lezen’
26 okt 14.00 uur Abdijkerk- Bijbelgespreksgroep
26 okt 14.00 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst (De verbeelding van
geloof en wereld in de 15e en 16e eeuw)
27 okt 11.00 uur Abdijkerk- Ontmoeting onder eten en muziek
27 okt 20.00 uur Abdijkerk- Lezing ‘Luther en de Bijbel’
Doop
Op zondag 29 oktober a.s. zal Elon Lucas gedoopt worden, zoon van
Wim Vlaar en Rianne van Brenk-Vlaar. Na de vorige doopdienst van
zondag 10 september, hebben we weer enige ervaring opgedaan en
zien we onder andere voor ons dat het mooi zal zijn om het Doopvont
tijdens een doopdienst ruim vooraan te plaatsen, waarbij we de Tafel
iets achteruit zetten. We zien uit naar een feestelijke dienst.

Gemeente:
Beursplein Wassen op maandag &
Geschiedenis en gebruiken rond Allerzielen en Allerheiligen
Beursplein staat open voor allerlei activiteiten en hulp die
buurtbewoners zouden willen aanbieden of waar vraag naar is. Ook is
er bijna altijd een presentatie of miniworkshop tussen half elf en half
twaalf. A.s. woensdag 25 oktober neemt Trijnie van Spanning ons
mee naar vroeger tijden door stil te staan bij ‘wassen op maandag’.
Een week later is het 1 november, de dag van Allerheiligen, gevolgd
door Allerzielen. Wanneer zijn deze gedenkdagen ontstaan en wat
zijn de gebruiken van deze dagen? Martin Koster neemt ons mee in

Orgelspel
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hun geschiedenis. Beursplein is elke woensdagmorgen van 10.0012.00 uur in de Bosbeskapel.
ThemaTafelen
eerste keer zaterdag 18 november over Hospitaal Kerkschip de Hoop
Cees van der Zwan komt op die zaterdag vertellen over het meer dan
honderd jaar geleden in de vaart gebrachte hospitaal-kerkschip de
Hoop dat als doel had om de zeelieden ter haringvangst te
ondersteunen. Omdat dit initiatief nauw verbonden is met
Scheveningen heeft één van de vrijwilligers het voornemen om
scheveningse klederdracht te laten zien en iets van het schevenings
dialect ten gehore te brengen. Iemand die dit ter ore kwam komt
misschien ook deels in scheveningse dracht. Onze TTkok Victor
Heemskerk maakt alvast bekent dat het menu, hoe kan het ook
anders met zo'n vissersthema, alleen uit vis zal bestaan met daarbij
passende vegetatie. Het verloop van de namiddag/avond ziet er weer
als volgt uit: vanaf 17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel, om half
zes begint de presentatie en rond zes uur start de maaltijd. We
vragen weer €10,- pp en €5,- voor kinderen. In de loop van oktober
ligt er weer een inschrijflijst in de Bosbeskapel en ieder kan zich ook
aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon, uiterlijk tot
dinsdagavond 14 november: thematafelen@vcomputers.org of 0627406908. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt
u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Kliederkerk
Aanstaande woensdagmiddag 25 oktober van 15:30 tot 18:00 vindt
de eerste Kliederkerk plaats in de ds. W. E. den Hertogschool. De
bijeenkomst draait deze keer om het verhaal van de Ark van Noach.
Samen, met jong én oud, zullen we al kliederend dit verhaal
verkennen. Zie ook de Facebookpagina:
www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw
Namen Voor de Gedachtenisdienst
Op 5 november wordt de Gedachtenisdienst gehouden. Hierin worden
de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn
overleden. Als u graag iemand genoemd wilt zien die het afgelopen
jaar is overleden, en een zekere band heeft met onze wijkgemeente,
kunt u dit doorgeven aan ds. Nico Riemersma. Dit kan per e-mail of
telefoon tot uiterlijk 29 oktober
Graag met vermelding van geboorte- en sterfdatum, doopnamen met
achternaam en adres/woonplaats.
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Bezinningsochtend
Op woensdag 25 oktober a.s. is de eerste oecumenische
bezinningsbijeenkomst om 10 uur s’ morgens in de Agneskerk. Dit
seizoen hebben we als thema “Parabels – Bij wijze van spreken…” Op
deze eerste ochtend is ds. Klaas Wigboldus onze inleider en zal hij het
met ons hebben over gelijkenissen uit Matteüs 13 en Marcus 4 die
betrekking hebben op de zaaier en het zaad . We beginnen om 10.00
uur precies en vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in de Agneskerk
aan de Beeklaan 188, en is iedereen van harte welkom. Voor meer
informatie ligt er een folder op de leestafel.
Bijbelgespreksgroep in de Abdijkerk
Op donderdag 26 oktober start er weer een Bijbelgespreksgroep in de
Abdijkerk. We beginnen om 14.00 uur en streven er naar rond 16.00
uur af te ronden. Dit jaar gaan we ons buigen over het Bijbelboek
Daniël. Iedereen van harte welkom, opgave hoeft niet, maar is wel
handig bij ds. Michiel Aten: m.c.aten@hotmail.com
Eten en Lezen in de Abdijkerk
Op woensdag 25 oktober is er Eten en Lezen om 18.00 uur in de
Abdijkerk ter voorbereiding van de dienst van 29 oktober. Deze keer
zitten wij in de zaal op de eerste verdieping!
Geschiedenis van de Kerk
Op dinsdag 31 oktober start een serie over de geschiedenis van de
kerk. Aan de hand van een documentaire/film van een klein uur
spreken we over een aantal belangrijke ontwikkelingen in de kerk.
Door de eeuwen heen zijn vaak dezelfde vragen gesteld en hebben
mensen gezocht naar antwoorden, die ons ook vandaag nog veel te
zeggen hebben. Aanvang 15.00 uur tot ca. 17.00 uur in de Abdijkerk.
Iedereen van harte welkom! Opgave hoeft niet, is wel handig:
m.c.aten@hotmail.com
Volgende bijeenkomsten: 28 november, 16 januari en 20 februari.
Gebedskring
Op donderdagmiddag 26 oktober start een nieuwe gebedskring, die
aansluit op het jaarthema Kloosterleven. Ten diepste is bidden
contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren
wat God ons te zeggen heeft. In de veiligheid van de groep kunnen
we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Graag
tot ziens op donderdag 26 oktober om 14.30 uur in de Shalomkerk.
Willem Spee
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Van de Kerkrentmeesters
Lieve mensen, het laatste kwartaal is inmiddels al weer aangebroken.
We zijn op weg naar de jaarwisseling. Als het goed is kreeg u
inmiddels de acceptgiro voor de septemberactie. Tot mijn verdriet
moet ik u toch laten weten dat de opbrengsten langzaam beginnen
weg te glippen:
Abdijkerk
jan t/m aug

2017

2016

119.810

124.060

9.412

11.483

129.222

135.543

105.374

105.504

8.158

9.337

113.532

114.841

69.268

71.220

4.746

7.101

74.014

78.321

-5%

316.768

328.705

-4%

september

-5%

Bosbeskapel
jan t/m aug
september

september
Totaal

Van de Diaconie
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis
brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen
met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per e-mail:
j.oosterveen@casema.nl
Bij voorbaat dank, Jan Oosterveen

-1%

Shalomkerk
jan t/m aug

Wandelen met Fred,
Ik ben weer opzoek naar mensen, die willen wandelen met Fred. Voor
één keer in de zes weken. U bepaalt in overleg met Fred, wanneer er
gewandeld kan worden. Ook op zaterdag is een mogelijkheid. De
wandelaarsgroep is een beetje uitgedund door omstandigheden.
U kunt zich opgeven bij: Jan Oosterveen, tel.nr. 070-323 51 51 en
e-mail: j.oosterveen@casema.nl

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.

Ofwel: op alle drie de locaties blijven de opbrengsten een beetje
achter ten opzichte van vorig jaar. Gegeven het ontbreken van een
geboorteoverschot is dat geen verwonderlijke trend, maar aan de
andere kant willen we natuurlijk wel onze drie gebouwen en onze zes
predikanten zo lang mogelijk handhaven. Dat lukt alleen als we er
met z’n allen financieel de schouders onder zetten.
Wilt u nadenken in dit vierde kwartaal, met de opmaat in de
economie en een optimistisch regeerakkoord in uw hoofd, wat u nog
extra aan de kerk zou kunnen en willen bijdragen?
De kerk, dat zijn wij !
Met hartelijke groet,

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
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct bereikbaar op ma, wo, 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

Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel 0653 775 122
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