Orde van Dienst
Zondag 18 november 2018

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nicolle Pronk
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Peter Soerel
Organist: Ineke Pieters

VOORBEREIDING
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 Psalm 98: 1 en 4
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.

Drempelgebed
Lied 207:
Ouderling: vers 1 (gesproken)
GEMEENTE: zingen: vers 3 en 4
we gaan zitten

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied

146a: 1 en 7 we gaan staan

DIENST VAN HET WOORD
Schilderij: Marius van Dokkum, Dansje in de kerk, 2005

Moment met de kinderen
Kinderlied 839: 1 en 3
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Plaatsen van de Bijbel op de kansel

Stil gebed

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

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.

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Lezing 1 Koningen 8, 12-23
Lied 84:1 en 2
Vervolg lezing 1 Koningen 8, 27-30
Lied 364

- Onze vader

ZENDING
Uitleg en verkondiging
Slotlied
Meditatief orgelspel
Antwoordlied

971 we gaan staan

Wegzending en zegen

gevolgd door gezongen amen

837: 1, 3 en 4
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Mercy Ships (zie Zondagsbrief)
en de tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente rondom de
Bosbeskapel

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

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:
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Zondagsbrief
18 november 2018

Eerste collecte: Wijkdiaconieën Zuidwest: Mercy Ships
Mercy Ships is een christelijke organisatie die met haar ziekenhuisschip,
de Africa Mercy, landen in Afrika aandoet, om daar ongeveer een jaar
te werken met de 400 (vrijwillige) medewerkers aan boord. Er wordt
gratis medische hulp geboden. Zo worden operaties aan
veelvoorkomende aandoeningen uitgevoerd, die mensen vaak
verlossen van handicaps en daarmee hun leven veranderen. Daarnaast
trainen ze medisch personeel in het betreffende land, en verzorgen ze
ook een landbouwcursus met het oog op gezonde voedselproductie.
De diaconieën van Abdijkerk, Shalomkerk en Bosbeskapel collecteren
gezamenlijk voor dit doel, dat we van harte bij u aanbevelen.
Collecte-opbrengst zondag 11 november:
1e collecte: Kerk in Actie t.b.v. Exodus: € 255,70
2e collecte: Wijkgemeente Bosbeskapel: € 225,37
Agenda

19 nov 19.30 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst
19 nov 20.00 uur Bosbeskapel- Films die je raken:
Deux jours une nuit (2014)
20 nov 14.30 uur Shalomkerk- Zin in de ouderdom
21 nov 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
21 nov 14.00 uur Shalomkerk- Nieuwe Theologische Inzichten
21 nov 19.30 uur Abdijkerk- Christelijke meditatie
22 nov 14.00 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst
22 nov 20.00 uur Bosbeskapel- Lezingenserie: Jezus tussen hemel en aarde
23 nov 11.00 uur Abdijkerk- Ontmoeting tussen oude en nieuwe bewoners
Films die je raken Deux jours, une nuit
Ontslagen werkneemster Sandra heeft een weekend de tijd om haar
collega ’s te overtuigen hun bonus van 1000 euro af te staan zodat zij
haar baan kan behouden. Boeiend sociaal drama. Duur:95 min.
Maandag 19 november in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur. Inloop
vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: vrijwillige bijdrage.
Info: Jenneke Reitsma tel.:070-3258563
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Kerstviering voor ouderen
Dit jaar willen we het kerstfeest van de Ouderensoos en het jaarlijkse
Ouderenkerstfeest graag op één middag samen vieren. Op
dinsdagmiddag 18 december heten we u allen die ca. 75 jaar en ouder
zijn graag van harte welkom. Het begint om 16.00 uur en is ca. 18.30
uur afgelopen. De deur van de Bosbeskapel is vanaf 15.30 uur open.
We zingen die middag veel kerstliederen, luisteren naar gedichten en
naar een kerstverhaal. Daarna volgt er een broodmaaltijd met soep en
salade. Het zal fijn zijn om het kerstfeest met een grote groep ouderen
te vieren. U kunt zich voor 9 december aanmelden bij Gelske Benraadt,
tel. 3259519, of bij Lydia Vos, tel. 3254656. Of u kunt zich aanmelden
via de inschrijflijst op de statafel in de hal van de Bosbeskapel.
Nogmaals van harte welkom!
Beursplein
Bosbesbakkers & A8ernA - Van dorpsgat naar dorpshart
A.s. woensdag 21 november zullen Lydia Vos en Gelske Benraadt van
alle aanwezigen Bosbesbakkers maken: we gaan koekjes bakken. Een
week later, woensdag 28 november, zal onze wijkpredikant David
Schiethart vertellen over een kunstproject uit zijn vorige gemeente
Koog aan de Zaan. Hij vertelt over zijn ervaringen en nauwe
betrokkenheid bij het tot stand komen van een bijzonder kunstwerk
aldaar wat een dorpsgat veranderde tot dorpshart. Beursplein: elke
woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom.
Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan
inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod.
Gemeenteberaad ‘De toekomst van de Bosbeskapel’
Direct aansluitend aan de kerkdienst op zondag 2 december is er een
gemeenteberaad met als thema ‘De toekomst van de Bosbeskapel’.
De agenda kent twee onderwerpen:
(1) ‘Hoe verder na het vertrek van ds. Nico Riemersma? Komt er ook
een opvolger? Zo nee, hoe gaan we dan verder?
(2) De zorgwekkende financiële situatie. Er zijn creatieve oplossingen
nodig.
De kerkenraad en de locatiecommissie zagen graag dat u meedenkt
over de situatie en horen graag welke creatieve oplossingen u heeft.
Johan Bovenlander leidt het eerste punt in, Koos Smitt het tweede.
Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op
zondag na de dienst, willen wegbrengen. Bij voorbaat onze dank!
Aanmelden bij Lydia Vos ( tel. 3254656)
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Kerstkaarten actie Ark Mission
Na het succes van de voorgaande jaren organiseert Ark Mission dit
najaar voor de elfde keer een grote Kerstkaartenactie voor gevangenen
en dak en thuislozen.
Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat en het
Leger des Heils die ervoor zorgen dat de kaarten terecht komen bij
respectievelijk gevangenen en dak - en thuislozen.
De opzet is eenvoudig: schrijf een bemoedigende tekst op een zelf
gekochte (kerst)kaart, onderteken alleen met uw voornaam en
eventueel uw woonplaats en gooi deze in de doos op de statafel.
De kerstperiode is zowel voor gevangenen als dak - en thuislozen de
maatschappelijke opvang een moeilijke periode. Ze merken extra het
gemis van de gezelligheid thuis, de eenzaamheid of isolatie komt extra
hard op hen af. Daarom is een kaart met een zegenwens een welkom
geschenk voor hen. Vorig jaar leverde de actie 15.000 kaarten (en
tekeningen) op.
Doet u mee?
Doe Uw kaarten in de doos, VOOR 25 NOVEMBER, die elke zondag op
de statafel zal staan dan zal de ZWO er voor zorgdragen dat deze
worden opgestuurd naar Ark Mission voor de verdeling.
Alvast bedankt namens 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

Talentenveiling!! Zaterdag 2 maart 2019
Het nieuwe seizoen gaat weer van start hierbij willen wij als ZWO U
alvast aankondigen dat op zaterdag 2 maart 2019, er weer een
talentenveiling zal worden gehouden.
Deze keer willen we de veiling houden voor de Organisatie Charilove in
Nigeria. Daar in Benin City krijgen ca 80 dove, blinde, lichamelijk en
verstandelijk gehandicapte kinderen onderwijs, naast een warme
maaltijd ook liefde en respect.
Er moet een dak komen voor een nieuw gebouw en de eetzaal moet
worden verbouwd. Wij nodigen u uit om mee te doen, informatie volgt
in Samenklank

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl
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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
Orde van Dienst en Zondagsbrief digitaal
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
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