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ORDE VAN DIENST
2e Zondag van Advent, 10 december 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Ypie Veer
Diaken: Jan Oosterveen
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Wim Vermeulen

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
Welkom en uitleg van de bloemschikking

Dat Gij ons raakt
met de hartslag van Uw liefde
En ons geneest
met de gloed van Uw genade
G: KOM TOT ONS, GOD
WEK OP UW KRACHT.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)
We zingen: Psalm 80 : 7
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:

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Adventslied: Lied 455 : 1 en 2
Aanvangslied: Psalm 80 : 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: Kom tot ons, God.
Naar U gaat ons verlangen
En schep ons nieuwe adem
G: KOM TOT ONS, GOD
WEK OP UW KRACHT
O: Kom tot ons, God.

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 441 : 1
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Tenachlezing: Jesaja 2 : 1 – 5
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Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

We zingen: Lied 447
Evangelielezing: Lucas 21 : 25 - 33
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 439
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

Slotlied: Lied 441 : 7 en 10
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale Diaconie van Den
Haag en de tweede collecte is bestemd voor het Landelijk
Pastoraat.
Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.

Orgelspel

(staande)
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Zondagsbrief
10 december 2017
Collecteopbrengst 3 december:
1e collecte Stichting Groei *: € 233,85
2e collecte Missionair werk en kerkgroei: € 205,02
* Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor Stichting Groei. Twee
mensen van de stichting hebben erover verteld. Dit gebeurde echter
na de collecte. Misschien dacht u, nadat u de informatie gehoord had:
ik had wel wat meer willen geven. Dat kan alsnog op dit
bankrekeningnummer: NL25 TRIO 0254 7828 92 t.n.v. Stichting
Groei te Den Haag.
Uitleg liturgische bloemschikking 2e zondag van Advent
“Op weg naar het LICHT”
Thema: “Wapens of gereedschap?”
Jesaja droomt over een tijd waarin mensen gereedschap zullen maken
van hun wapens. Dan zal er geen oorlog meer zijn, dan zal de tijd van
Gods Vrede aanbreken.
De weg door de woestijn wordt groener…. Erbij staat nu een rode roos
omgeven met prikkeldraad. Hiermee wordt de oorlog en vrede
uitgebeeld.
Agenda
12 dec. 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
12 dec. 14.00 uur Shalomkerk- Gespreksgroep ‘Open Deur’
13 dec. 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
14 dec. 14.00 uur Abdijkerk- Bijbelgespreksgroep
14 dec. 14.00 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst (De verbeelding
van geloof en wereld in de 15e en 16e eeuw) Extra presentatie rond
het thema: Kerst in de Kunst
14 dec. 20.00 uur Abdijkerk- Kunstkring: schilderen met als thema
het kloosterleven
15 dec. 11.00 uur Abdijkerk- Ontmoeting onder eten en muziek
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Collecte Pastoraat
De opbrengst van deze 2e collecte is vandaag bestemd voor
bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het
bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan
schippers maar ook bijvoorbeeld Luchthavenpastoraat.
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen
samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450
schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa.
Voor
deze
varende
gezinnen
zijn
er
havenkerken
en
binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn
waar de schipper is: in crisissituaties, bĳ ziekte, nanciële zorgen,
maar ook bĳ vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek.
De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen
signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten
bezoeken de schippers op hun schepen.
Geeft u ook?
Beursplein 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 13 december is de laatste Beursplein van
2017. Gelske Benraadt en Lydia Vos verzorgen een miniworkshop
‘kerststukje maken’. Ieder die wil kan samen met hen iets moois
maken met het oog op het komende kerstfeest. In 2018 beginnen we
weer op 10 januari.
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.
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.
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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!

Welkom aan onze nieuwe organist Ineke Pieters op zondag 17
december
Naast onze organist Wim Vermeulen mogen we volgende week
zondag Ineke Pieters uit Zoetermeer verwelkomen als onze nieuwe
organist. Tijdens deze dienst zullen beide organisten het orgel
bespelen. Op een zeker moment in de dienst zullen we Ineke welkom
heten en zal Wim symbolisch het 1e organistschap aan haar
overdragen. In de loop van januari vindt dan de praktische overdracht
plaats van het 1e organistschap. We zien uit naar een bijzonder
muzikale dienst op de Derde zondag van Advent.

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 de Grote of Sint-Jacobskerk. Een
samenwerkingsverband van meerdere Haagse PKN-kerken
organiseert deze viering. Er worden ongeveer 800 bezoekers
verwacht.
In verband hiermee zoeken we vrijwilligers. Zou u/jij op 24
december 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)?
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.

Kerstnachtviering in de Bosbeskapel - met nachtvogelzang
Op zondagavond 24 december brandt vanaf kwart over negen een
vuur buiten de Bosbeskapel. De kerkzaal is met kaarslicht verlicht en
er klinkt nachtvogelzang, verder is het stil. Vanaf twintig voor tien
klinken er kerstliederen als welkom aan allen, door de cantorij, en tien
minuten later zingen we allen bekende kerstliederen, totdat de
Kerstnachtdienst om 22.00 uur begint. Met als thema: Het Kind doet
ons stralen. Er is muziek, samenzang, kerstevangelie en vertelling,
gebed en lichtjes aansteken. De cantorij werkt mee, en ook Simon
Pieters (viool) en Nienke Pieters (blokfluit). Organist en pianist is
Ineke Pieters. Na de dienst is er glühwein en appelsap.
Allen hartelijke welkom. Vanaf 21.15 uur is de kerkzaal stillenachtvogelzang-ruimte.
Casa Amalia, A home away from Home
Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat onder internationale studenten
veel heimwee voorkomt. Studenten uit met name de Nederlandse
Antillen, uit Afrikaanse en Aziatische landen lopen door een culture
clash soms grote achterstanden op in hun studie en verdwijnen dan
uit het zicht van hun opleiding.
Het Haags Studentenpastoraat, Haastu, wil zich vanaf januari 2018
inzetten voor deze studenten. In de huiskamer van de Nederlandse
Stichting Initatives of Change op Amaliastraat 10 willen we hen op de
zondagavonden een gevoel van thuis geven. Studentenpredikant
Willem Jansen werkt in dit project namens Haastu, samen met de
verschillende opleidingen, universiteiten en organisaties in Den Haag.
Vind je het interessant om in contact te komen met internationale
studenten? Heb je gelegenheid een zondagavond per maand als
vrijwilliger op de Amaliastraat aanwezig te zijn? Neem dan contact op
met Willem Jansen willem.jansen@iofc.nl.
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Geloven in Groen Zuidwest
Op donderdag 18 januari 2018 is er om 20.00 uur in de Bosbeskapel
een avond over duurzaamheid. Wat kunnen we als kerk doen, wat
wordt thuis of via organisaties al gedaan? Hoe wordt de urgentie
gevoeld om zorg te dragen voor onze planeet, voor haar klimaat en
ecosystemen. We willen op deze avond elkaar inspireren tot bewerken
én bewaren van onze aarde en ook bezien wat we als
kerkgemeenschap kunnen gaan doen opdat we het label ‘Groene Kerk’
zullen krijgen. Opgave graag uiterlijk dinsdag 16 januari bij Rob
Goudriaan: 06 53162531 rxgoud@gmail.com
Creatiefgroep
De creagroep heeft in 2017 weer een mooi bedrag opgehaald, met
het verkopen van hebbedingetjes uit de vitrine in de Bosbeskapel.
Het bedrag is bijna € 400,00.
Wij willen mevrouw Hansje Vergers en haar medewerkers op deze
plaats daarvoor hartelijk bedanken. Bovendien ook hartelijk dank
aan de kopers van deze artikelen.
Onze penningmeester is heel blij met dit bedrag!
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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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, woe, 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

