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ORDE VAN DIENST
Zondag ‘Reminiscere’, 25 februari 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Henk Valstar
Diaken: Gert-Jan de Raad, André Stek
Debbie Schröder
Lector: Ada de Vries-Boon
Organist: Wim Vermeulen

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

G: EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.
O: Vernieuw ons naar het beeld van Messias Jezus,
G: OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)
We zingen: Lied 25 : 6
Kyriëgebed
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en ook Zijn Naam prijzen,
want zijn erbarmen heeft geen einde en kent geen grenzen.
(na elke intentie zingen wij)

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
Aanvangslied: Lied 25 : 3 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: Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U ?
G: ONZE GEEST HEEFT UW LICHT NODIG,
ONZE WIL UW KRACHT,
ONZE ZIEL UW VREDE.
O: Neem Gij ons leven in uw hand

We zingen: Lied 536

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
Kinderlied: Lied 287 : 2 en 4
Evangelielezing: Marcus 14 : 12 – 26
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Zingen: U komt de lof toe
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Klaarmaken van de Tafel
onder het zingen van Lied 373
Nodiging
Tafelgebed
V: Vrede met u allen!
G: Vrede ook met u!
V: De harten omhoog.
G: Wij heffen ze op tot de Heer.
V: Laten wij danken de Heer, onze God.
G: Het past ons de Heer te danken.
V: Ja waarlijk, ….
…….. en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde:
Gemeente zingt:

Verkondiging
Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 565
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte (onder orgelspel)
De eerste collecte is de 40-dagentijdcollecte van Kerk in Actie
(zie Zondagsbrief) en de tweede collecte is bestemd voor de
wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Berichten 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)

Voorbeden
Na elke intentie zingen wij:
G:

DIENST VAN DE TAFEL

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, ………………
………………… tot mijn gedachtenis.
Gemeente zingt:

G: Maranatha!
V: Zend ons Uw Geest ………
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……… door Uw Zoon, Messias Jezus,
die ons zo heeft leren bidden:
G: 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 tot in eeuwigheid.
Amen.
Gemeente zingt:
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwen vrede!
Amen.
Uitdelingswoorden
Vredewens
Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
Slotgebed

ZENDING
Slotlied: Psalm 23

(staande)

Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Orgelspel
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Zondagsbrief
25 februari 2018
Collecte-opbrengst zondag 18 februari:
1e collecte Kerk in Actie, Veertigdagentijdcollecte voor Syrië: €245,25
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel: €172,05
Uitleg liturgische bloemschikking op de tweede zondag van de
veertigdagentijd Thema: een stem uit de hemel….
Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Toen verscheen Elia aan hen,
samen met Mozes, en ze spraken met Jezus…..
Dit wordt gesymboliseerd door een tak brem
Tekst
Als Elia onder een brem tak tot inkeer komen,
Het Woord verstaan,
Licht zien en als Mozes op weg gaan,
In het teken van het kruis
Omdat de tekst van de preek van vanmorgen, en gaat over het
verraad van Judas, niet overkomt met onze bloemschikking, is deze
aangepast met distels, die het kwaad symboliseren.
Agenda
26 feb. 20.00 uur Bosbeskapel- Tot in m’n ziel (Bijbelverhalen in
woord en expressie)
27 feb. 20.00 uur Bosbeskapel- Leerhuis “Tal van titels voor Jezus”
28 feb. 10.00 uur - 12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
28 feb. 19.00 uur – 19.30 uur Bosbeskapel- Vesper
2 maart 20.00 uur Abdijkerk- Kerkcafé
2 – 4 maart Abdijkerk- Kloosterweekend in Chevetogne
Collecteaankondiging
1e collecte 25 februari : 40-dagentijdcollecte Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend
schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft
Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties
het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden
vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te
begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes.
Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast
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krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er
een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen
over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze
schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De
collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te
trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Van harte aanbevolen!
Beursplein Levensalbum maken & Het werk van boswachter in
Westduinpark
Op woensdag 28 februari kunt u (opnieuw) meekijken naar hoe je een
levensalbum zou kunnen samenstellen, voor jezelf of voor iemand die
je zeer nabij is. Een levensalbum is een zelf gemaakt album met
foto's en korte teksten of namen van de meest belangrijke
levensfeiten. Het album kan een belangrijk middel tot contact zijn
wanneer het vertrouwde contact vanwege dementie verstoort raakt.
Een week later, op woensdag 7 maart, zal boswachter Hans van der
Meijs een lezing komen geven over het Westduinpark. Tijdens de
lezing vertelt hij, waarschijnlijk samen met zijn collega Paul
Korstanje, aan de hand van foto’s een verhaal over hun werk, over de
geschiedenis van het Westduinpark, over het Natuurherstel wat daar
heeft plaatsgevonden en over de flora en fauna. Beursplein in de
Bosbeskapel: een plek op woensdagochtend in de Vruchtenbuurt waar
nadrukkelijk gelegenheid is om met vragen te komen en met eigen
aanbod. Het wil een creatieve, bijstand verlenende, informatieve, en
gezellige ontmoetingplek in de wijk zijn, bedoeld voor ieder uit de
buurt.
Koffiecent
In de locatiecommissie Bosbeskapel is besloten op zondag een
koffiecentje te vragen voor de koffie. Voortaan zal een spaarpot voor
dit doel aanwezig zijn, net zoals in de andere kerken in Zuidwest. Wij
verzoeken u vriendelijk er een “Koffiecent” in te stoppen.
Dank voor uw medewerking!
Namens de locatiecommissie, Marga van Arendonk en Koos Smitt
Seniorenvakantieweek 2018
Deze zomer willen we met elkaar op vakantie van
21 juli t/m 28 juli naar het prachtige hotel Brinkzicht in Vledder,
gelegen in het mooie Drenthe. Deze reis is voor mensen die niet meer
(alleen) op vakantie kunnen of willen maar wel zelfredzaam zijn.

8
Na de kerkdienst van 4 maart in de Bosbeskapel, zijn er foto’s te zien
en kunt u informatie krijgen over deze vakantieweek en zijn er
inschrijfformulieren beschikbaar.
Voor meer informatie: Gerard de Goeij en Gelske Benraadt - tel. 0703259519.
Namens de ZWO,
Willen wij Uw aandacht vragen voor de kerkdienst van 4 maart.
Tijdens deze dienst zal Judith Trapman een terugkoppeling doen
waaraan het geld van de talentenveiling van oktober 2016 voor
Stichting Sammy is uitgegeven, zij zal dit doen doormiddel van een
korte foto presentatie met toelichting.
Na deze dienst zal zij met een tafel in de hal staan met verdere info
over Stichting Sammy en kunt U artikelen kopen voor dit goede doel.
De opbrengst van eerste collecte in deze dienst is bestemd voor de
Stichting Sammy. Wij bevelen deze dienst aan.
De ZWO.
Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon,
Landréstraat 541, 2551 AT Den Haag.
Tel.: 06 54280786, 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
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per email ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar
zondagsbrief@bosbeskapel.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

