2

ORDE VAN DIENST
Zondag Septuagesima, 17 februari 2019
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: André Stek
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Ineke Pieters

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

O:
G:
O:
G:

Gij die trouw zijt aan mensen
HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
Gij die uw verbond bewaart
TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)

We zingen: Lied 67 : 2
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 zingt de gemeente:

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 67 : 1
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:
G:
O:
G:
O:
G:

Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
WEES OP ONS BETROKKEN
Gij, die genadig zijt
SCHENK ONS VERGEVING
Gij die geduldig zijt
HOUD UW OOG OP ONS GERICHT

Gloria: Lied 871

(staand)

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 : 1 en 2
Tenachlezing: Ester 7 : 1 – 8 : 2
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We zingen: Lied 537 : 3 en 4
Evangelielezing: Lucas 6 : 17 – 38
Zingen: U komt de lof toe

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de 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.

Verkondiging

ZENDING

Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 974 : 1, 2, 4 en 5
Plaatsen van de Bijbel op de lezenaar

Slotlied: Lied 755

(staande)

Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor KerkinActie/noodhulp
en de tweede collecte is bestemd voor de Wijkgemeente.
Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

Orgelspel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar koffie of thee te drinken.
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Zondagsbrief
17 februari 2019

Collecte-opbrengst zondag 10 februari:
1e collecte : Maatjesproject
€202,05
2e collecte : PKN Catechese
€204,75
Collecteaankondiging
Eerste collecte: Kerk in Actie / Noodhulp Ethiopië
Droogte overleven in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door
klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog.
Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op,
vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen
met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in
extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in
bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen
waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap
tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.
Mede dankzij uw gift zullen 3.500 gezinnen het komend jaar
voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.
Agenda
17 feb. 15.30
18 feb. 20.00
18 feb. 20.00
19 feb. 10.00
19 feb. 18.00
20 feb. 10.00
20 feb. 14.00
20 feb. 14.00
20 feb. 19.30
21 feb. 20.00
en aarde

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Abdijkerk – Zondagmatinee
Bosbeskapel – Films die je raken
Abdijkerk – Oecumenisch leerhuis
Shalomkerk – Kring spirituele oefening
Abdijkerk – Eten en lezen
Bosbeskapel - Beursplein
Shalomkerk – Nieuwe Theologische Inzichten
Abdijkerk – Bijbelgespreksgroep
Abdijkerk – Christelijke meditatie
Bosbeskapel – Lezingenserie: Jezus tussen hemel

6
Beursplein Alarm over de insectenteruggang op aarde
Woensdag 20 februari vertelt Martin Koster over natuurlijke
bestrijdingsmethoden in de tuinbouw. De landbouw zal hier ook
intensiever op over moeten gaan vanwege het enorme wereldwijde
uitsterven van insecten, basis van veel leven op aarde. 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.
Brieven bezorgen
De overleggroep pastoraat heeft een brief opgesteld voor alle
adressen waar gemeenteleden wonen die ingeschreven staan op de
Bosbeslocatie. We zouden aan gemeenteleden willen vragen om een
stapeltje van deze geadresseerde brieven mee te nemen om te
bezorgen in de straten die het betreft. De stapeltjes liggen op een
duidelijke plek beneden in de buurt van de uitgang. Een extra
notitiebriefje per stapel geeft aan om welke
straat(gedeelten) of straten het gaat.
Zaterdag 2 maart om 14.00 uur - Talentenveiling !!
Deze keer zal de veiling worden gehouden voor het project Charilove
in Nigeria. In Benin City, krijgen ongeveer 80 dove, blinde, lichamelijk
en verstandelijk gehandicapte kinderen voeding, onderwijs, liefde en
aandacht.
Het doel is een nieuw dak voor de eetzaal en omdat heel vaak het
licht uitvalt ook brandstof voor het noodstroom-aggregaat.
Wat is een talentenveiling? Een evenement waarbij u
talenten/diensten kunt aanbieden of aanvragen, die per opbod
worden geveild door onze veilingmeester ds. Martin Koster.
Wat is het leuke van een talentenveiling? U betaalt aan het goede
doel en u krijgt er ook nog wat voor terug. Dit biedt veel gezelligheid
en daar varen we allemaal wel bij!
Uw vrienden en bekenden zijn natuurlijk ook van harte welkom om
mee te doen en/of te komen bieden op de aangeboden diensten.
We hopen op een geweldige opkomst!
Uw vraag of aanbod kunt u uiterlijk vandaag aanbieden via de
antwoordstrook, te vinden bij de Charilove-bus in de hal.
De ZWO-commissie, Marianne Heemskerk en Gerard de Goeij
U kunt uw activiteit ook mailen: talentenveiling2019@vcomputers.org
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Films die je raken: Loving Vincent
In deze volledig geschilderde animatie film wordt de mogelijkheid
onderzocht of van Gogh vermoord is. In flashbacks wordt het leven
van Vincent geschetst.
Duur:91 min. Maandag 18 februari 2019. Aanvang: 20.00 uur.
Inloop: vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Inf.: Jenneke Reitsma tel.: 070-3258563
Lezing over menswaardig sterven door Marc Desmet SJ en
Willy Hoogendoorn
Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts en
vindt, dat in het dominante maatschappelijk debat over euthanasie de
essentiële nuance ontbreekt. Hij komt hier dinsdagavond 19
februari over spreken in de pastorie van geloofsgemeenschap Maria
van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat, en gaat in gesprek met
Willy Hoogendoorn, em. geestelijk verzorgster bij MCHaaglanden.
Aanvang lezing: 19.30 uur. Graag aanmelden
via info@dezinnen.nl of het secretariaat van Maria van Eik en Duinen
(tel. 070 3979413). Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs
gesteld.
24 februari – Jeugddienst – Speciale collecte in onze 3 locaties
Onze Jeugdkerk heeft gekozen om tijdens de Jeugddienst op 24
februari a.s. te collecteren voor: Speelgoedbeurs Den Haag Deze is
gelegen aan het Westeinde. Mensen met een Ooievaarspas mogen
twee keer per jaar cadeautjes komen uitzoeken voor hun kind of
kinderen (in de leeftijd van 1 tot 12 jaar). De winkel aan het
Westeinde is vier dagen per week geopend. De ouders/verzorgers
mogen zelf weten wanneer ze cadeautjes komen uitzoeken. Het kan
dus zijn voor een verjaardag, maar ook bijvoorbeeld voor Sinterklaas
of het Suikerfeest.
Omdat mensen het hele jaar terecht kunnen om cadeautjes uit te
zoeken, is de Speelgoedbeurs dus ook het hele jaar op zoek naar
speelgoed. Dit mag nieuw zijn of tweedehands, zolang het maar heel,
schoon en compleet is. Speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 8
tot 12 jaar (m.n. Playmobil!) is erg welkom. U kunt uw speelgoed 24
feb. meenemen voor dit doel. De Jeugdkerk zal zorgen dat dit goed
terecht komt.
De diaconie Zuidwest beveelt deze inzameling en de collecte met
warmte aan u aan!
Meer info: www.speelgoedbeursdenhaag.nl
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Vanuit de Jeugdleiding de vraag om hulp
Voor maandag 25 februari zoeken wij iemand die ons tussen 14.00u
en 15.00u kan helpen om het speelgoed die we ingezameld hebben te
vervoeren van A naar B.
We starten 13.30u aan de bosbeskapel. Erna laden we de auto's in,
met al het ingezamelde speelgoed. Vervolgens rijden we hiermee naar
de speelgoedwinkel, Westeinde 125A.
Wie o wie kan ons hierbij ondersteunen?
Neem contact op met Jantine (0650801859) of Marleen
(0624281395)
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

