Zondag 26 juni 2022 Tweede zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel
Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Voorganger ds. Martin Koster Ouderling Henk Valstar
Diakenen Kjell Wagner Lector Peter Soerel
Organist Ineke Pieters Altviolist Simon Rosier
Geluidstechnicus Gerard Niekolaas
Wie vanwege corona enige afstand tot de ander in acht wil nemen: achterin de
kerkzaal staan enkele 'eilandjes' van één of twee stoelen. Of, zit u in een rij, dan
kunt u uw jas op de stoel naast u neerleggen zodat deze vrij blijft.
(terug)luisteren via: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

Orgelmuziek

Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 - J.S. Bach

Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
"Wij zijn nu enkele momenten stil waarna licht wordt aangedragen."
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

Lied 276:1,3 Zomaar een dak boven wat hoofden

Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede
ouderling: Onze hulp is in de naam van de HEER
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Gij die ons ziet zoals wij zijn
WEES HIER AANWEZIG
Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die ons bemint en oproept lief te hebben
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
Dat wij geven om elkaars nood, niet dralen om elkaar te helpen,
bevrijd ons van minachting en van misbruik van de macht,
van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, om verdriet, te doorstaan.
ALLEN: BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER
ONS!
Gloria

Psalm 66:1,5 Breek, aarde, uit in jubelzangen

we gaan zitten; de bijbel wordt op de lezenaar/preekstoel gelegd
Groet V: De Gezegende zal met u zijn ALLEN: EN ZIJN VREDE MET U
Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Schriften gezongen:
wind wij zien hem niet

Lied 676 De

Schriftlezing

Lucas 12:13-23 en vs 33-34

Antwoordlied

Lied 718 God, die leven hebt gegeven

Uitleg en verkondiging gesproken en gemusiceerd
muziek: uit triosonate in e, BWV 528, adagio - allegro - J.S. Bach
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Tafelgebed

V: U danken wij, God van overal en altijd, van allen in hemel en op aarde, die u
toezingen met een drie maal heilig om te zeggen dat zij verzet zullen bieden aan
alles wat het leven ontheiligt.
Uw woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen - dat geen mens een ander oorlog leert
de wapens omgesmeed tot ploegscharen en muziekinstrumenten
geuren en kleuren verheugen ieders hart
dieren en bossen niet meer uitgebuit maar waardig levend onder de zon
bergen en dalen, rivieren en zeeën ontgiftigd, vol van leven
alle leven in dienst van alle leven
verschillen tussen mensen een voedingsbodem, niet voor afkeer maar voor
vreugde en scheppingskracht, een gewichtige aarde, een heerlijkheid vol van
Christus.

Vredewens
V: Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd:
Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.
♫ We zingen elkaar de vrede toe (melodie Psalm 136)
Loof de Heer, die in de nacht van vernedering aan ons dacht,
die ons vrede schenkt en trouw. Christus' vrede wens ik jou!
Communio
V: Op de avond voorafgaand aan de nacht waarin Jezus werd gebonden en
geslagen en gemarteld heeft hij tijdens de Pesachmaaltijd het brood genomen, de
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dankzegging uitgesproken, het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de
woorden: Dit is mijn lichaam voor u, doe dit om mij te gedenken.
Als we in Jezus’ naam het brood zegenen, breken en delen,
dan delen we in gebrokenheid en verdelen we menselijke gebrokenheid onder
elkaar en willen het samen dragen. We verkondigen ermee dat in Jezus’ naam het
menselijk lijden draagbaar wordt.

V: Ieder is uitgenodigd en ik mag u vragen om vanaf de rijen vooraan door het
middenpad te lopen naar hen die zo meteen klaarstaan met het brood; ieder
neemt en eet het brood, en neemt de wijn/druivensap mee die vooraan klaarstaat
en loopt langs de zijkanten terug naar de zitplaats. Daar wordt de wijn later, op
aangeven van de voorganger, genuttigd. Thuis doen luisteraars op hun wijze mee.
zij die het brood uitdelen gaan klaarstaan
V: Ontvang en eet het brood

muziek wordt gespeeld tijdens het ontvangen van het brood en de wijn
uit triosonate in e, BWV 528, andante - J.S. Bach
V: Uit diezelfde liefde voor ons nam Jezus na de maaltijd de beker met de vrucht
van de wijnstok, sprak er de dankzegging over uit en gaf hem rond aan zijn
leerlingen met de woorden: Drink allen hieruit. Deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Telkens wanneer u uit deze beker drinkt, doe dit dan om mij te gedenken.

ALLEN: ZO GEDENKEN WIJ HET VERLOSSEND LIJDEN EN STERVEN
VAN JEZUS CHRISTUS EN WIJ VERKONDIGEN ZIJN DOOD TOTDAT
HIJ KOMT. MARANATHA, KOM HEER JEZUS!
Ontvang en drink de vrucht van de wijnstok en gedenk zo het nieuwe verbond in
Jezus' bloed, verzoenend, heel-makend en vreugde-scheppend verbond tussen
God en mensen en al wat leeft.
Allen nemen nu de wijn tot zich (het glas kan bij het uitgaan van de kerkdienst
bij de uitgang op één van de tafels worden gezet)
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We zingen

Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand

Collecte

1e collecte Vakantiebonnen
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Vakantiebonnen (zie Zondagsbrief)
2e collecte Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Wijkgemeente Bosbeskapel

muziek tijdens de collecte: allegro uit sonate in e RV 40 - A. Vivaldi
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
mw. Tjitske Blokland-Meester
GODS LIEFDE HOUDT ONS ALLEN SAAM’ IN HEMEL EN OP AARD’
VERBONDEN ZIJN WIJ IN UW NAAM, VOOR EEUWIG WELBEWAARD.
Gebeden
Dank- en voorbeden en stilte, telkens besloten met :

Wegzending

Lied 415:1,2 Zegen ons algoede

Zegen beaamd met: 415:3
Amen amen amen! dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer.
Muziek Fantasie in e - G. Ph. Telemann
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Zondagsbrief
26juni 2022

Diaconale collecte: Vakantiebonnen
De Vakantiebonnen zijn bedoeld voor kinderen van wie de ouders naar
de Voedselbank gaan. Deze kinderen gaan niet met vakantie, omdat
daar geen geld voor is. Om deze kinderen toch een vakantiegevoel te
geven collecteren we voor cadeaukaarten van € 10,- per stuk. Deze
kunnen worden ingewisseld bij een Haagse vestiging van Intertoys.
Daarnaast doen de kinderen mee met een prijsvraag, waar twee ministepjes worden verloot. Er zijn ruim 300 vakantiebonnen nodig voor de
uitdeelpunten van de Voedselbank op de diaconale locaties. Mochten er
bonnen overblijven, dan gaan ze naar de kinderen van de Kinderwinkel.
Alle bonnen komen dus goed terecht.
Collecteoverzicht: wat is ontvangen in de maand mei
dd.

nr. Bestemming

24
apr

1
2

1
8
15
22
29
mei

Abdij

1

Vakantieweken
diaconale locaties
Jeugdwerk Zuidwest
Kies! Voedselbank

58,08
44,03
546,40

2

Wijkgemeente

174,68

1
2
1
2
1
2
1
2

KIA Noodhulp Nigeria
Wijkgemeente
Kariboe Bibi
Wijkgemeente
SIV-vakantieweken
PK Missionair
Zomer- en Winterstek
PK Jong Protestant

236,87
204,68
155,45
119,15
244,10
145,65
139,90
120,85

Spaardoosjes kuikens
Moldavië

22,15

Tabi- Bosbes Shalom
tha

47,10
47,15
58,35

41,10

58,08

88,25

161,00

44,03
843,35

62,75

117,05

354,48

260,67
165,95
199,25
116,65
143,91
170,97
141,40
127,80

301,90
205,45
162,65
165,95
162,90
124,00
106,50
94,40

846,59
576,08
575,70
401,75
550,91
440,62
428,90
343,05

100,00

6,15

128,30

Agenda
28 jun 9.30-12.00 uur Bosbeskapel- Tuin open
29 jun 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
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Totaal

Beursplein
A.s. woensdag 29 juni is er vrijwilligersoverleg. Zou u eens een seizoen
(of meer) als vrijwilliger mee willen draaien, zeer welkom! Op 29 juni
schuift u dan gewoon aan. Binnenloop 10.30 uur, aanvang overleg
11.00 uur. Beursplein, iedere woensdagochtend op Bosbesstraat 5 een
plek van vraag naar en aanbod van wat je bezig houd, interesseert, wie
je bent of was tijdens je werkzame leven, enzovoort. Eens iets
presenteren of vertellen? Neem contact op met Martin Koster, ter plekke
of telefonisch (070 4065871).
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen.Tel. 06-538 70 324 of 070-391 40 05
e-mail: contact@bosbeskapel.nl www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, do. 8.30
- 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat), email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl
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
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl
Ledenadministratie Bosbeskapel
Voor het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens als lid van
onze Bosbeskerkgemeenschap vragen we u om contact op te nemen
met Arnold te Winkel, ledenadministratie@bosbeskapel.nl
070 3670763.
Administratie Samenklank
Voor het doorgeven van wijzingen van uw gegevens als abonnee van
Samenklank vragen we u contact op te nemen met Jantine Wignand,
abonnementen@denhaag-zuidwest.nl 070 3972495.

7

