G: ZO SPREEK TOT ONS VANDAAG DIT UUR
UW WOORDEN BIJ NAME VAN JEZUS,
MAAK ONS TOT UW GEMEENTE
MET ALLEN DIE WAAR OOK TER
WERELD
ZICH VOEGEN ONDER DAT WOORD,
ZICH TOEVERTROUWEN AAN UW NAAM.
KOM OVER ONS MET UW GEEST.
AMEN
we gaan zitten
ouderling en voorganger wisselen van plaats
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied

Lied 657 (staande)

de ouderling legt de bijbel op de preekstoel

Zondag 21 augustus 2022
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Fokke Fennema
Ouderling: Henk Valstar
Lector: Marga van Arendonk
Organist: Henk Lemckert
Geluidstechnicus: Hans Lorsheijd
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
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 139, 1 .3. 10

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 LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN.

O: Zoals geschreven staat
dat Gij uw Naam hebt uitgeroepen over Israël:
Hier ben Ik, erbarmend en genadig,
overvloeiend van vriendschap en trouw,

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Jesaja 30,15-21
Antwoordlied Lied 274
Schriftlezing Lucas 13, 22-30
Antwoordlied Lied 969, 4
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Lied 991

Collecte uw kunt uw giften geven bij het
uitgaan van de kerkdienst; er bevinden zich
links en rechts bij de uitgang op de tafels twee
collectezakken; thuis kan gegeven worden via
onderstaande bankrekeningnummers of met uw
mobiele telefoon via de QR-codes
1e collecte
School van Barmhartigheidjongerenwerk
Bedrag overmaken op NL59 INGB
0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest
o.v.v. School van Barmhartigheid
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
Kort moment van orgelspel
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet
van de gemeente naar mw. A.W. Vooijs-Keus

Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op
aard’. Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig
welbewaard.(melodie Lied 512)
Gebeden
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo
bidden wij allen samen’, waarna de gemeente zingt:

Stilte - 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.
Slotlied:

Lied 326 (staande)

Zegen

Gemeente:

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

ZONDAGSBRIEF
21 augustus 2022
Afscheid Louise den Hoed
Zoals u wellicht heeft gelezen neemt Louise den
Hoed eind augustus afscheid als pionier van
LichtDelen, de pioniersplek van onze wijkgemeente.
Op vrijdag 26 augustus is er van 18.00 tot 20.00 uur
een moment om afscheid van haar te nemen. U bent
dan welkom in het pand van LichtDelen,
Schwerinkade 30 (op de Schwerinkade tussen de
twee gebouwen door en dan de parkeerplaats geheel
oversteken).
Waarnemen wegens verlof kerkelijk werker
Van zaterdag 20 augustus tot en met zaterdag 3
september heeft Sandra den Hollander verlof en
neemt collega ds. Martin Koster voor haar waar.
Waarneming
Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26
augustus is ds. Martin Koster overdag minder goed
bereikbaar. Indien nodig zal er ook waarneming voor
hem zijn op deze dagen.

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 kerkelijk werker
Sandra den Hollander.
Tel. 06-41836659, email:
a.j.den.hollander@outlook.com
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Teun Schotte
Tel. 06-41568260, email:
verhuur@bosbeskapel.nl
Zondagsbrief digitaal
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook
wekelijks gratis per e-mail 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.

