Orde van Dienst
Zondag 3 december 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Iman Padmos
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: Mieke Kooper
Lector: Marga van Arendonk
Organist: Kees Spaans

we gaan zitten
Samenzang Lied 25: 3
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Lied 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen) (zittend)
DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

Moment met de kinderen
Plaatsen van de Bijbel op de kansel

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

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 25: 1 en 2 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
Bemoediging en drempelgebed
Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:
OUDERLING:
ALLEN:
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
Gij die ons tegemoet treedt in mensen
WEES HIER AANWEZIG
Gij die vreugde schept in mensen
die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die geen mens veracht,
geen naam vergeet
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
AMEN

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Eerste lezing: Jesaja 63: 19b en 64: 1-8
Lied 437: 1, 2, 3, 5, 6 (Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer)
Tweede Lezing: Marcus 13: 24-37
Lied 462 (Zal er ooit een dag van vrede)
Uitleg en verkondiging
Plaatsen van de Bijbel op de standaard
Meditatief orgelspel
Antwoordlied

Lied 433: 1, 4, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte
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De eerste collecte is bestemd voor Stichting Groei en de tweede
collecte is bestemd voor Missionair werk en Kerkgroei (zie
Zondagsbrief).
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 allen 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 751: 1, 2, 3, 5 (De Heer verschijnt te
middernacht) we gaan staan
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Zondagsbrief
3 december 2017

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte t.b.v. de Centrale diaconie: € 231,90
2e collecte t.b.v. Locatie Bosbeskapel: € 203,55
Uitleg liturgische bloemschikking in de Adventstijd.
‘Op weg naar het Licht’
Thema : “stem in de woestijn”
We hebben een woestijn gemaakt met zand en stenen, erbij staat een
bandwilg symboliserend een herdersstaf. De woestijn wordt een
beetje groen.
Als Jesaja ziet hoe een herder voor zijn schapen zorgt, dan moet hij aan
God denken. Zó zorgt God voor de mensen, zegt Jesaja.
Wereldwinkel
Na de dienst is er Wereldwinkel in de ontmoetingsruimte. Er is extra
ingekocht aan kerstartikelen voor de komende feestdagen!
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Drachten
Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun
ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten
begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden
uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te
lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café
voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Sinds september 2017
werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen
om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te
denken over de Bĳbel, bidden, leerling zĳn van Jezus en een community
vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden!
De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals
Yours!.
Vandaag is de 2e collecte bestemd voor dit belangrijke missionaire werk.
Van harte aanbevolen.

Orgelspel

3

4

Agenda
6 dec 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
6 dec 18.00 uur Abdijkerk- Kring ‘Eten en lezen’
7 dec 14.00 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst (De verbeelding van
geloof en wereld in de 15e en 16e eeuw)
Welkom aan onze nieuwe organist Ineke Pieters op zondag 17
december
Naast onze organist Wim Vermeulen mogen we binnenkort Ineke Pieters
uit Zoetermeer verwelkomen als onze nieuwe organist. Zowel de
gemeente als zij waren na Ineke's orgelspel vorige week zondag 26
november positief gestemd. Daarom kunnen we haar welkom heten en
dat zullen we feestelijk doen op zondag 17 december in de
morgendienst. Tijdens deze dienst zullen beide organisten het orgel
bespelen. Wim Vermeulen heeft gedurende 18 jaar in onze
kerkgemeenschap het dienstwerk van eerste organist vervuld. Daar zijn
we hem heel dankbaar voor. Gezien leeftijd en kerkelijke afspraken komt
nu de tijd om het eerste organistschap over te dragen aan de gevonden
opvolger, en volgens afspraak zal Wim onze 2e organist worden. In de
loop van januari zal hij het 1e organistschap overdragen aan Ineke. We
zien uit naar een bijzonder muzikale dienst op de Derde zondag van
Advent.
Beursplein Hoe was uw lagere school? & Kerststukje maken
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 een miniworkshop door één van de aanwezigen. A.s.
woensdag 6 december vertelt Trijnie van Spanning over de lagere school
uit vroeger tijden. Wie zelf nog iets hebben uit hun lagere school tijd:
neem het mee! Een week later, woensdag 13 december, verzorgen
Gelske Benraadt en Lydia Vos een miniworkshop ‘kerststukje maken’.
Ieder die wil kan samen met hen iets moois maken met het oog op het
komende kerstfeest.
Kerstverhaal in de Kunst
De cursus Kijken naar Kunst wordt afgesloten met een presentatie over
het kerstverhaal, hoe dit in de kunst is weergegeven. Ook als u de
cursus niet volgde, bent u allen van harte welkom op deze presentatie, –
zie hoe kunstenaars door de eeuwen heen de geboorte van Jezus hebben
afgebeeld! Presentatie vindt plaats op donderdag 14 december in de
Bosbeskapel, aanvang 13.30 uur.
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Stichting Groei
Stichting Groei! is een stichting die zich richt op kinderen, pubers en jong
volwassenen met autisme, adhd of andere beperkingen.
In samenwerking met Staedion hebben we de begane grond, de tweede
etage en recent ook de derde etage van de Grote Keizer in Loosduinen
kunnen betrekken. De begeleiding die wij bieden is individueel. Elk kind
heeft een eigen begeleider. Graag willen we ouders en instanties een
goed beeld geven van wat Groei doet en hoe onze locatie er nu uitziet.
Een bijdrage van u om een nieuwe folder te ontwerpen en te laten
drukken, is ons daarom zeer welkom! Vandaag komen we zelf vertellen
wat we doen en waarom deze folder belangrijk voor ons is. De eerste
collecte is bestemd voor Stichting Groei.
Hester Andeweg en Wendy van Raam.
Kerstzangmiddag
Zin om bekende kerstliederen te zingen? Dat kan op de kerstzangmiddag
voor jong en oud in de Bosbeskapel! Medewerking wordt verleend door
Broeder Frans (vertelling over kerststallen), en Koor van de Assemblée
Evangélique la Semence de Dieu en Fluitist Riaan van ’t Veer.
Tijd: zondag 17 december 2017 om 14:30 uur. De toegang is vrij.
Oproep om te komen helpen bij Samen aan Tafel.
Op alle vrijdagavonden uitgezonderd de maanden juli en augustus wordt
er gekookt voor iedereen, die dat gezellig vindt.
Om 18:00 uur gaan de gasten aan tafel en de maaltijd is om ongeveer
19:30 uur afgelopen.
Onze gasten zijn enthousiast en genieten er zichtbaar van.
Het kookteam bestaat meestal tussen 6 en 8 gastvrouwen en gastheren.
Om de zes weken is er een andere kookgroep aan de beurt. Sommige
vrijwilligers moeten nu helaas stoppen. Heel blij zijn we dat er weer
nieuwe kookgroepen gevormd zijn. Per 1 januari 2018 gaat de Jeugdkerk
ook een nieuwe kookgroep vormen. Wilt u ons helpen of wilt u nog
informatie over ons Samen aan Tafel project dan kunt u zich opgeven
door te bellen of mailen of spreek me aan;
Adri van der Zwan tel. 070 4400017, mail a3anazwan@ziggo.nl .
Onze gasten zullen u dankbaar zijn!
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Ontmoetingskerkkoor
Op vrijdag 15 december a.s. organiseren wij ons jaarlijkse 'Kerstconcert
bij Kaarslicht' in de Abdijkerk te Loosduinen. Aanvang van het concert is
om 20:00 uur en de kerk gaat open om 19:30 uur.
Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor en
via onze penningmeester Jochum Talsma, telefoon 070 3970459. De
toegangsprijs bedraagt € 12,50 (inclusief drankje in de pauze).
Het belooft weer een mooie avond te worden met een internationaal
kerstrepertoire, waarbij een strijkkwintet, Ellen de Jonge (dirigent en
sopraansolo), Frank Wouters (piano en trompet) en Christian Hutter
(orgel) hun medewerking zullen verlenen.
Weet u van harte welkom!
Vrijwilligers gevraagd t.b.v. Kerstnachtdienst Grote Kerk Den
Haag
Op 24 december 2017 om 22.00 uur wordt de jaarlijkse kerstnachtdienst
onder het motto: Kom binnen, hier zit je goed! gehouden in het centrum
van onze residentiestad. Een samenwerkingsverband van meerdere
Haagse PKN-kerken – eindverantwoordelijke Den Haag West, organiseert
een mooie viering in de Grote of Sint-Jacobskerk (adres: Rond de Grote
Kerk 12). Welkom! Er worden ongeveer 800 bezoekers verwacht en de
voorbereidingen zijn al maanden gaande.
In verband hiermee zoeken we vrijwilligers. Mogen we een beroep op
u/jou doen? Zou u/jij op 24 december in één van de mooiste kerken van
ons land willen helpen met:
vanaf 9.00 uur tot ong. 14.30 uur of een dagdeel: stoelen klaarzetten en
versieren;
vóór de dienst, vanaf 21.00 uur, mensen verwelkomen, en eventuele
vragen beantwoorden;
tijdens de dienst veiligheidscoördinator zijn;
collecteren tijdens de dienst;
na de dienst, vanaf 23.15 uur, sap en glühwein schenken;
na de dienst (deel) opruimen;
woensdagochtend 27 december vanaf 8.00 uur opruimen (5 personen)?
Van elke activiteit zijn werklijsten en duidelijke informatie voorhanden.
Goede coördinatie, gezellige sfeer en verzorging inwendige mens
gegarandeerd.
Wilt u meer weten of opgeven, kan dat bij Bo Rodenhuis,
borodenhuis@hotmail.com (0623641369).
Dank!
Namens de organisatie Kerstnachtdienst Grote Kerk: Klaas Salverda,
Margriet Quarles, Jolien Dekker, Marinus van Kooij en Bo Rodenhuis.
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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.: 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
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