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ORDE VAN DIENST

Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil

Gedachteniszondag, 5 november 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

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
Cantorij zingt de antifoon: Lied 774
Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste,
Alfa, Omega, begin en einde.
Wie dorst, zal ik om niet te drinken geven
uit mijn bron, die bron van levend water.
Wie wil, mag komen, zegt Gij, komen drinken.
Ik zal er zijn.
Aanvangslied: Lied 91a : 1 (gemeente) (staand)

Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Joop Andeweg
Lector: Ada de Vries
Organist: Wim Vermeulen
Cantorij o.l.v. Margriet Wagner
en met begeleiding van Jan Vos
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We zingen: Lied 91a : 3 (gemeente en cantorij)

Cantorij
2 Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven
rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
Kyriëgebed
na elke intentie zingen we:

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: Bij U schuilen wij,
bij U zoeken wij ons heil.
De schaduwen van het donker doorbreken wij niet
en onze onrust keren wij niet
G: WEES ONS GENADIG, GOD,
WEES ONS NABIJ.
O: Laat niet de nacht voor altijd duren
Uw trouw licht over ons op,
in U hervinden wij ons leven,
herkrijgen wij onze adem
om te blijven zeggen:
G: U BENT ONS GENADIG, GOD,
U BENT ONS NABIJ.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)

Gloria: Gezang 114 (uit het LvK) : 1, 2 en 3 (staand)
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Kinderlied (cantorij en gemeente)

2 Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar held're ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
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

(daarna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 65 : 17 – 25,
gezongen door de cantorij en de gemeente: Lied 772
Cantorij
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Gemeente
2 Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
de volkeren leven in vrede.
De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.
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GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN
We zingen: Lied 768
Cantorij

Cantorij
3 Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.
Gemeente
4 God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,
maak een einde aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
uw volk gelukkig kan zijn.
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 21 : 1 – 7
We zingen: U komt de lof toe

5 De hemel van ooit
begroet de aarde van hier
wanneer liefde het leven verandert.
Gemeente en cantorij
2 De hemel van ooit
dat is de Heer als Hij komt,
als de heersers der aarde gegaan zijn.
Gemeente

3 De hemel van ooit
dat is: de tranen gedroogd,
en geweld en ellende bedwongen.
4 De hemel van ooit
dat is de vrolijke stad,
waar God zelf bij de mensen zal wonen.
Verkondiging
Orgelspel
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

5 De hemel van ooit
begroet de aarde van hier
wanneer liefde het leven verandert.
Gedachtenisgebed
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Het noemen van de namen
De families worden in vijf groepen uitgenodigd
om naar voren te komen
en indien zij dit wensen,
zelf de kaars aan te steken
na het noemen van de sterfdatum en de naam:
dinsdag 8 november
donderdag 24 november
vrijdag 25 november
maandag 5 december
dinsdag 13 december
zondag 25 december
woensdag 28 december

Engelbertus Poot (95 jaar)
Magdalena Van der Wurff-Bras (92 jaar)
Greetje Johanna Helena Bikker-Koelman (78 jaar)
Len Vredenberg van der Horst-Blok (90 jaar)
Martha Adriana Bikker (75 jaar)
Frederik van der Laan (88 jaar)
Max Evert Siemelink (72 jaar)

Cantorij zingt Lied 199 : 1
Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

De families gaan terug naar hun plaats.
-------------------------------------------------------------------------zaterdag 25 februari
zaterdag 4 maart
woensdag 8 maart
dinsdag 14 maart
woensdag 5 april
maandag 1 mei
donderdag 1 juni

Bart de Boer (82 jaar)
Arie Westerduin (78 jaar)
Johannes Jan Tholenaar (67 jaar)
Hendrik Hoffmann (79 jaar)
Jacob Vrolijk (96 jaar)
Grietje Anna Eggink-Kramer (98 jaar)
Sijke Adriana Ruitenberg (86 jaar)

Cantorij zingt Lied 199 : 1
Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

De families gaan terug naar hun plaats.
-----------------------------------------------------------------------------woensdag 11 januari
woensdag 25 januari
maandag 6 februari
dinsdag 7 februari
vrijdag 10 februari
dinsdag 14 februari
donderdag 16 februari

Pier Jarig Ferwerda (91 jaar)
Pieter Joan Rijnja (88 jaar)
Jasper van Zanen (89 jaar)
Lamberdina Johanna van Raaij-Sarink (101 jaar)
Pieter Groen (66 jaar)
Maria van Zweeden-Wagemaker (94 jaar)
Piertje van Evert-Visser (93 jaar)

Cantorij zingt Lied 199 : 1
Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

De families gaan terug naar hun plaats.
--------------------------------------------------------------------zondag 4 juni
zaterdag 10 juni
maandag 12 juni
vrijdag 30 juni
woensdag 5 juli
zaterdag 29 juli

Rinske Hobma-Boschma (98 jaar)
Maria Padmos-Dijkshoorn (85 jaar)
Wilhelmina Meta Jonker (75 jaar)
Aagje Wusten-Overdorp (88 jaar)
Mathilde Henriëtte Alice van der Beek (83 jaar)
Cornelia Jacoba Nipius-van der Valk (89 jaar)

Cantorij zingt Lied 199 : 1
Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

11
Dona la pace Signore,
a chi confida in te
dona, dona la pace,
dona la pace.

Stil gebed

De families gaan terug naar hun plaats.
--------------------------------------------------------------------------------zondag 30 juli
maandag 31 juli
woensdag 9 augustus
vrijdag 1 september
maandag 18 september
woensdag 18 oktober

Philippus Verhorst (88 jaar)
Anna Klingeman-van der Vange (85 jaar)
Albertine Kramer (89 jaar)
Hendrika Susanna van der Mare-de Munck (91 jaar)
Frederika Johanna Warners (79 jaar)
Lubertus Johannes Pronk (77 jaar)

Cantorij zingt:
Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij u en bij ons.

Geef ons de vrede, o Here
aan wie vertrouwen op U
Geef ons, geef ons, de vrede, o Here,
geef ons de vrede.

- 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.
DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Kerstpakkettenactie
en de tweede collecte is bestemd voor Kerkinactie:
najaarszendingsweek.
Berichten voor de gemeente

De families gaan terug naar hun plaats.

---------------------------------------------------------------Aansteken van een lichtje
Een ieder die een geliefde wil gedenken,
kan nu naar voren komen
om een lichtje aan te steken.

Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.

ZENDING

Voorbeden
Slotlied: Jeroesjalaïm (staande)
V: …zo bidden wij allen samen,
waarna de cantorij en de gemeente zingen:
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Cantorij
Er is een stad voor vriend en vreemde,
diep in het bloemendal.
Er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
refrein door cantorij en gemeente
Jeroesjalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig thuis,
Jerusalaïm, stad van vrede,
breng ons weer thuis.
Gemeente
Er is een tafel om te eten,
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal. refrein
Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen:
dat hoor je overal.
refrein
Wegzending en zegen

Na de zegen mogen de families het steentje
met daarom de naam en de overlijdensdatum meenemen
alsmede een witte roos en de kaars.
Orgelspel
Na afloop van deze dienst is er koffie/thee en gelegenheid om elkaar
te ontmoeten.
[De afbeelding op de voorkant: ‘De opstanding’ van Hendrik
Werkman]
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Zondagsbrief
5 november 2017

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte t.b.v. de Wijkdiaconie ZuidWest: € 248,03
2e collecte t.b.v. Kerk in Actie/ Hervormingsdag: € 246,21
Uitleg liturgische bloemschikking t.g.v. Gedachteniszondag
De witte rozen en de kaarsen symboliseren de overledenen, die hier
vanmorgen worden genoemd. Zij hebben hun aardse leven verlaten
en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige. Onze dierbaren in dat
Licht te zien, kan ons troosten, en de pijn van het gemis verzachten.
De schikking is op het doopvont geplaatst, het symbool van het
levende water. De betekenis van het vingerplantblad: wij mogen ons
in leven en in sterven, gedragen weten door de niet aflatende liefde
van de Eeuwige, onze Heer.
Agenda
7 nov 10.00 uur Bosbeskapel- Bijbelkring ‘Psalmen voor onderweg’
7 nov 20.00 uur Shalomkerk- Drieluik ‘Religieuze architectuur’
8 nov 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
9 nov
Kunstkring: museumbezoek
9 nov 14.00 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst (De verbeelding van
geloof en wereld in de 15e en 16e eeuw)
9 nov 16.00 uur Abdijkerk- Kids 7 – 11
God zei: ‘Er moet licht
komen’, en er was licht.
Beursplein Gedichten met wijsheid en humor & natuur in de
herfst – paddenstoelen
Beursplein staat iedere woensdag van tien tot twaalf 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 8
november wordt ieder uitgenodigd om gedichten mee te nemen naar
de Bosbeskapel die wijsheid en/of humor vertolken; Ria van Dop leidt
deze poëtische ontmoeting. Een week later, 15 november zullen
Gelske Benraadt en Lydia Vos beelden laten zien van de pracht van de
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natuur in de herfst, in het bijzonder de paddenstoelenrijkdom van
deze tijd.
Grootletterliedblad
Sinds
september
proberen
we
op
zondagmorgen
een
grootletterliedblad uit in de Bosbeskapel. Een aantal mensen hebben
het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle
liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die
de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of
veel moeite hebben om in dit Liedboek te bladeren. Zou u graag zo’n
grootletterliedblad in handen willen hebben dan kunt u zich melden bij
Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van
ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de
kerkzaal. De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje
op één van de tafels bij de entrée van de kerkzaal of bevinden zich in
de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst.
Graag u eerst van te voren opgeven bij Corrie Dekker.
ThemaTafelen zaterdag 18 november
Cees van der Zwan komt 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. Vanaf
17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes begint de
presentatie en rond zes uur start de maaltijd die in het teken staat
van vis en vegetatie. We vragen weer € 10,- pp en € 5,- voor
kinderen. Aanmelden kan via de 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 06-27406908. Voor vragen of
nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij
contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Klein kaartje, Groot gebaar !!
Ook voor gevangenen en dak- en thuislozen in ons land. Schrijft u
mee ?
Na het succes van de voorgaande jaren organiseert Ark Mission dit
najaar weer een grote Kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en
thuislozen.
De kerstperiode is voor deze mensen een moeilijke
periode. Ze merken dan extra het gemis van de gezelligheid thuis, de
eenzaamheid of isolatie komt extra hard op hen af. Daarom is een
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kaart met een zegenwens een welkom geschenk voor hen. Doet u
mee?
Neem uw eigen kerstkaart(en) zonder postzegel mee, schrijf uw wens
of bemoediging daarop en onderteken deze alleen met uw voornaam.
Doe uw kaarten a.u.b. VÓÓR 26 NOVEMBER in de doos, die elke
zondag op de statafel staat. Losse kerstkaarten zijn op 19 november
bij de Wereldwinkel te koop.
Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat en
het Leger des Heils, die ervoor zorgen dat de kaarten goed terecht
komen.
Alvast bedankt namens de ZWO.
Wereldwinkel
In verband met de gedachtenisdienst is er vandaag geen
wereldwinkel. De verkoop is verplaatst naar zondag 19 november. Er
is dan ook extra ingekocht aan kerstartikelen voor de komende
feestdagen!
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, 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
Waarnemen vanwege vakantie
Van maandag 6 t/m zondag 12 november is ds. Martin Koster met
vakantieverlof. Ds. Nico Riemersma zal die dagen voor hem
waarnemen.

