Orde van Dienst
Zondag 20 mei 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Samenzang Lied 686: 1 t/m 3 De Geest des Heren heeft
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Voorganger: ds. Michiel Aten
Ouderling: Ypie Veer
Diaken: Debbie Schröder
Lector: Elize van der Kooij
Organist: Ineke Pieters

Orgelspel “Komm, heiliger Geist, Herre Gott” Van D. Buxtehude.
Een Luthers Pinksterlied, gezang 240 uit Liedboek voor de Kerken

Glorialied 705: 1 t/m 4 Ere zij aan God, de Vader
we gaan staan

DIENST VAN HET WOORD

Welkom door de ouderling van dienst

Moment met de kinderen
VOORBEREIDING
Stilte

Plaatsen van de Bijbel op de kansel

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;

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

Aanvangslied Lied 687: 1 t/m 3 Wij leven van de wind
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

O: Eeuwige God, open ons voor Uw Heilige Geest,
Laat Uw Geest in ons het licht ontsteken,
zodat wij vrijmoedig en vurig uw grote daden verkondigen.
Vervul ook ons hart met de warmte van die Geest zodat wij
voortdurend gericht zijn op alles wat goed is en heel maakt.
En wij altijd mogen vertrouwen op uw geestkracht
die bezielt en bemoedigt.
Amen
we gaan zitten

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing

afgewisseld met samenzang

Eerste Lezing
Lied
Tweede Lezing
Lied

Psalm 104: 25 - 35
670: 1, 2 en 3 Kom Schepper God,
Handelingen 2: 1 – 13
675: 1 en 2 Geest van hierboven

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Antwoordlied

Lied 701: 1 t/m 4 Zij zit als een vogel
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Zij aan Zij (zie Zondagsbrief) en
de tweede collecte is bestemd voor de Wijkgemeente rondom de
Bosbeskapel.
Orgelspel tijdens de collecte: “Nun bitten wir den Heiligen Geist”
van J.G. Walther. Eveneens een Luthers Pinksterlied, lied 671.

Orgelspel
“Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist” van J.S. Bach. Een Luthers
Pinksterlied op een middeleeuwse melodie, lied 670.

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)

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

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 672: 1, 2, 4, 6 en 7 Kom laat ons deze dag
we gaan staan
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Zondagsbrief
20 mei 2018

Collecte-opbrengsten
Hemelvaartsdag 10 mei:
Eerste collecte: Centrale diaconie € 75,25
Tweede collecte: Wijkgemeente € 77,80
Zondag 13 mei
Eerste collecte: Zomerstek
Tweede collecte: Wijkgemeente

€ 215,80
€ 185,22

Uitleg liturgische bloemschikking t.g.v. Pinksteren
In de schikking zijn vlamvormige bloemen verwerkt, als verwijzing naar
de Heilige Geest, die neerdaalt op de hoofden van de discipelen.
Grassen symboliseren de wind: “en de Geest daalde neer als het geluid
van een hevige wind”
Agenda
23 mei 10:00-12:00 uur Bosbeskapel – Beursplein
Bijzondere collecte voor Zij aan Zij
De wijkdiaconie van Zuidwest heeft besloten tot een bijzondere collecte
voor Zij aan Zij. Dit is een instelling van het Leger des Heils, die een
opvanghuis voor (zwangere) tienermoeders en hun jonge kinderen
beheert. Deze jonge meiden en vrouwen vinden door tal van redenen
geen welkom in de eigen (huiselijke) omgeving. Het opvanghuis in
Voorburg heeft dringend behoefte aan steun voor het plegen van
noodzakelijk onderhoud, het opnieuw inrichten van de keuken,
aanschaf van bestek en meubilair, en het bieden van ontspanning aan
deze jonge moeders, zodat ze ook wat positiefs beleven. De collecte
wordt van harte bij u aanbevolen!
De diaconieën van Bosbeskapel, Abdijkerk en Shalomkerk
Zondag matinee Abdijkerk: muziek voor blokfluit en harp
Op zondagmiddag 20 mei om half vier kunt u een bijzondere
combinatie van instrumenten beluisteren: twee blokfluiten en een harp,
bespeeld door Yvonne Rietbergen, Ayumi Matsuda (blokfluit) en
Henriëtte Wirth (barokharp). Zij vormen het ensemble De blauwe
lijster, dat concerten en muzikale voorstellingen geeft rond een verhaal.
De fluit wordt vaak geassocieerd met vogelzang en er zijn vele
composities geschreven waarin het zingen van vogels geïmiteerd wordt.
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Vogels worden van oudsher vaak gezien als boodschappers, soms zelfs
vanuit een andere wereld. Ze geven verhalen door, en dat is wat zij ook
willen doen. Oude en nieuwe verhalen, verklankt en verteld. De
Abdijkerk is gelegen aan de Willem III straat 40, 252 BS Loosduinen.
Toegang gratis, collecte na afloop. Zie www.abdijkerk.info.
Beursplein Curaçao & Tibet
A.s. woensdag 23 mei vertellen Huibert Oppedijk van Veen en Peter
Soerel over Curaçao. Een week later, op woensdag 30 mei, is er een
vervolg over Tibet. Dan komt mw Tsering Jampa, directeur van
Campaign for Tibet, vertellen over de situatie in Tibet en hoe het zover
kon komen. Beursplein: een plek van ontmoeten en delen, en waar
nadrukkelijk gelegenheid is om met vragen te komen en met eigen
aanbod.
26 mei Bazaar Morgensterkerk Den Haag
In de zomervakantie gaat een jeugdgroep van de GKv Morgensterkerk
in Den Haag naar Indonesië om daar vrijwilligerswerk te doen in Living
Waters Village (http://www.heyboer.org/nl/). In dit kinderdorp wonen
570 weeskinderen. Zij wonen in het dorp, gaan daar naar school en
leren Jezus liefde kennen. Het doel is dat deze jongeren uiteindelijk
naar hun eigen dorp terugkeren om daar kerken te stichten en Jezus
liefde kenbaar te maken.
Om de reis naar Indonesië te bekostigen, hebben we verschillende
acties gedaan. De komende actie is de Bazaar. Deze vindt plaats op 26
mei van 10:00-16:00 in de Morgenster, Genemuidenstraat 212 in Den
Haag. Voor deze bazaar nodigen wij u van harte uit. U vindt er een
rommelmarkt, vertier voor de kinderen, allerlei lekkers en andere
activiteiten. Kortom, dit wilt u niet missen.
Direct doneren kan via
https://sites.google.com/s/13AysKvYG63BnESvkuT5ufN9a4V0Vk_LA/ed
it?authuser=0
Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via
jeugd.morgenster@outlook.com.
Haagse Lieddag
‘Zingen van verlangen’, onder die titel wordt op zaterdag 9 juni 2018
een Haagse lieddag gehouden in buurt- en kerkhuis de Bethel (Thomas
Schwenckestraat 28 te Den Haag).
Op het programma staan bekende en vooral ook nieuwe liederen van
Huub Oosterhuis en ook enkele van de Amsterdamse Dominicus en het
Nieuw Liedfonds. De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen,
dirigent van het Koor van de Haagse Dominicus.
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Ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Om 10.00 uur gaat de
deur open. Van 10.30 – 16.00 uur worden de liederen met de
verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd.
Kosten: € 15,- , inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de
entree.
Aanmelden kan telefonisch via 070 – 382 47 05, via de website
www.haagsedominicus.nl of via informatie@haagsedominicus.nl
(o.v.v. Haagse lieddag en met vermelding van stempartij).
Kent u de theologische zomerschool?
Voor de tweede maal gaat in juni deze zomerschool van start, in de
week van 11 t/m 15 juni 2018.
Wilt u meer weten over de bijbel met het oude en nieuwe testament?
Of over de geschiedenis van de kerk met haar dogma’s, spiritualiteit,
gebruiken en culturele betrokkenheid? Welke vragen kom je tegen bij
ethiek en filosofie? Waarin kunnen andere religies ons iets leren?
Tijdens de vierdaagse zomerschool komen verschillende onderwerpen
op een inspirerende en verrassende manier aan de orde. De lessen
worden gegeven door docenten van de 3 jarige cursus Theologische
Vorming voor Geïnteresseerden. Bij elk thema wordt lesmateriaal
aangereikt en biedt een leestafel mogelijkheid voor verdere oriëntatie.
Iedere cursusdag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) is
verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur.
Vooraf en tussendoor is er koffie of thee en (bij uw zelf meegebrachte
lunch) iets lekkers.
De kosten voor deze week zijn € 60 pp.
De cursus wordt gegeven in de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan
90, Den Haag-Scheveningen. De kerk is bereikbaar met tram lijn 9
(halte Nieuwe Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe Parklaan) en bus 23
(halte Gentsestraat).
Interesse? Geeft u zich dan voor 1 juni op bij de secr. Annemarie van
Duijn, e-mail w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 070-4073566.
De ervaring van 2017 leert dat er veel belangstelling is, dus wacht niet
te lang met uw opgave.

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

Ds. Koster afwezig vanwege verlof
Van dinsdag 22 mei t/m maandag 28 mei is ds. Martin Koster met
verlof en neemt ds. Nico Riemersma voor hem waar. De gegevens van
beide predikanten vindt u aan het slot van deze zondagsbrief.
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