Zondag 11 september 2022
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Heleen Joziasse
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Peter Soerel
Organist: Wim Vermeulen
Geluidstechnicus: Gerard Niekolaas
Wie vanwege corona nog 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
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
"Wij zijn nu enkele momenten stil waarna licht wordt aangedragen."
VOORBEREIDING
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 Zomaar een dak…
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: Bij U zoeken wij bescherming.
G: WEES VOOR ONS EEN DAK BOVEN ONS HOOFD
O: grond onder onze voeten.
G: WEES EEN STEUN IN DE RUG
O. en een licht voor ons uit.
G. LAAT UW WOORD SPREKEN.
O. Doe ons U volgen, waakzaam en liefdevol.
G. AMEN.
we gaan zitten
ouderling en voorganger wisselen van plaats
Inleiding
Lied 279 Dit huis vol mensen (2 x allen, 2x in twee groepen)
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied 657 Zolang wij ademhalen (staande)
DIENST VAN HET WOORD
de ouderling van dienst legt de bijbel op de preekstoel
Groet V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
Inleiding op de Schriftlezing en/of moment met de kinderen
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Gebed bij de opening van de Schrift
1e Schriftlezing Jesaja 65:17-23
Lied 999 Ik zal in mijn huis niet wonen (voorzanger ??)
2e Schriftlezing Marcus 2:1-12
Uitleg en verkondiging
ANTWOORD EN GEBEDEN
Antwoordlied 816 Dat wij ons gewonnen geven
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 Kidscare
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Kidscare (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

Kort moment van orgelspel waarbij ook eventueel de kinderen
terugkomen uit de kinderdienst
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
Mevr. Riet Verbaan – Pronk
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
(melodie Lied 512)
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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 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister
Zegen
Gemeente:
Orgelspel
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Zondagsbrief
11 september 2022
Aankondiging 1e collecte:
In juni 2022 zijn wij begonnen met het collecteren voor de kinderen
in Kenia. KidsCare heeft het project toen bij u geïntroduceerd en wij
kunnen al een korte update geven. Van de toegezegde €20.000- is nu
al een bedrag van €2300,- door ons allen ingezameld. Daarnaast is
een gift van €4500,- ontvangen via een stichting. Een prachtige
opsteker. Op alle locaties houden wij de actuele stand bij op de
thermometer in de gemeentezaal. Hier vindt u ook de prachtige folder
die Stichting KidsCare Kenia heeft uitgegeven over haar activiteiten.
Op de website www.kidscarekenia.nl is alle informatie over het
project te vinden.
Vandaag collecteren wij opnieuw voor KidsCare Kenia. Met uw steun
krijgen deze kinderen in Kenia kansen om later als volwaardig lid van
de gemeenschap te functioneren. Op hun website staat een uitspraak
van Herman van Veen: “Samen kunnen we de wereld een beetje
mooier kleuren”. Doet u mee?
Agenda
13 sept 12.00 uur Abdijkerk – Eten en lezen
16 sept 18.00 uur Den Hertog – Bijbelkeuken
17 sept 19.30 uur Schweri – The Sun teens
Pastoraal bericht en gebedsintentie
Vorige week woensdag 31 augustus ontvingen we het schokkende
bericht dat tijdens een zeilkamp van school Tara Flinterman op die
dag dodelijk verongelukte. Zij is de kleindochter van onze
gemeenteleden uit de Bosbeskapel Rick en Ada de Vries
(Meloenstraat 94, 2564 TK), en uit de Abdijkerk Henk en Janny
Flinterman. Dat zij weggerukt is uit het leven is schokkend en niet te
bevatten voor haar ouders, voor haar broers en zus, haar
grootouders en verdere nabije familie, vrienden, klasgenoten,
leraren, buren en voor allen die haar of haar familie kennen. Bidden
wij voor vandaag en voor de tijd die komt om bijstand en ruimte om
het grote verdriet te uiten en om kracht van God en mensen om het
missen van Tara uit te houden en het in de toekomst een plek te
geven om zelf door te kunnen.
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Bevestiging Sandra den Hollander
De kerkenraad Zuidwest heeft Sandra den Hollander benoemd tot
ouderling met bijzondere opdracht. Indien er uiterlijk 18 september
2022 geen wettige bezwaren daartegen zijn ingediend bij de scriba
van de kerkenraad (Henk Valstar
wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com telefoon 06-21223208), zal
op 25 september tot bevestiging door ds. Martin Koster worden
overgegaan. De dienst zal plaatsvinden in de Shalomkerk".
Met vriendelijke groet, Henk Valstar
Weet u namen van mogelijke te beroepen predikanten?
Door het vertrek van onze predikanten ds. Michiel Aten en ds. David
Schiethart zijn er twee halftime predikantsvacatures ontstaan.
Ingaande 1 december gaat ook ds. Martin Koster ons verlaten. Dit
betekent dat er in december nog een 0,7 fte vacature ontstaat. De
wijkkerkenraad heeft aan de drie locatiecommissies van onze
wijkgemeente gevraagd om profielen op te maken ten behoeve van
het zoeken naar geschikte nieuwe predikanten. Tevens is er een
beroepingscommissie samengesteld en benoemd. Het verzoek aan de
commissie is om een beroepingsprocedure te starten die (op basis
van de gemaakte profielen) gaat leiden tot het voordragen van
geschikte kandidaten om de in totaal 1,7 fte aan vacatureruimte
opgevuld te krijgen. Daar het gaat om vacatureruimte op iedere
locatie van onze wijkgemeente, zijn de locaties Abdijkerk,
Bosbeskapel en Shalomkerk ruim vertegenwoordigd in de
beroepingscommissie. De beroepingscommissie bestaat uit de
volgende leden: Kjell Wagner (voorzitter), Robbert den Hartog
(secretaris), Sarie Talsma (notulist), Josien Veltboom, Irene de Raad,
Anneke Ligthart, Marjo de Kort, Marja Hoet, Wil Groeneveld, Ben
Damen, Jan Boer (gedelegeerd lid Algemene Kerkenraad) en Johan
Bovenlander (gedelegeerd lid vanuit het moderamen van de
wijkkerkenraad).
Op 31 augustus jl. is de beroepingscommissie bij elkaar gekomen en
heeft de taakverdeling en eerste lijnen voor de beroepingsprocedure
vastgesteld.
In overleg met de beroepingscommissie nodigt de wijkkerkenraad nu
als eerste procedurestap de leden van onze wijkgemeente uit om
namen in te dienen van predikanten die voor een beroep in
aanmerking zouden kunnen komen. Omdat een beroepingsprocedure
een vertrouwelijke aangelegenheid is, graag deze namen direct
aanleveren bij de secretaris van de beroepingscommissie Robbert den
Hartog. Zijn e-mailadres is: robbertdenhartog@gmail.com De namen
kunnen tot 25 september a.s. worden doorgegeven en zullen in de
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advieslijst van de beroepingscommissie worden opgenomen. De
beroepingscommissie ziet met belangstelling uit naar de suggesties
vanuit de wijkgemeente.
Henk Valstar, Scriba wijkkerkenraad
Startzondag 18 september - Huisgenoten vertellen wie je bent
Nog enkele dagen om in te sturen!
Op Startzondag 18 september is er gelegenheid om elkaar op
bijzondere wijze te leren kennen. Ieder heeft wel iets bijzonders in
huis waarmee je een speciale band hebt. Zeg maar: een speciale
'huisgenoot'. Dat kan een voorwerp zijn waar een persoonlijke
herinnering aan vast zit, een kunstwerk, een tekening of ander
werkstuk gemaakt door een liefste, iets uit je uitzet, een plant met
een verhaal, enzovoort. Doe mee en maak thuis een foto van zo'n
'huisgenoot' met een kleine tekst erbij als antwoord op de vraag: Hoe
kom je er aan en wat betekent het voor je? Foto en tekst kunnen
opgestuurd worden naar Ineke Pieters startzondag@tagora.nl
uiterlijk insturen a.s. woensdag 14 september. Wie geen mogelijkheid
heeft om tekst en (scherpe) foto te e-mailen die kan tot uiterlijk a.s.
maandag 12 september Martin Koster bellen (070 4065871) die er
dan voor zorgt dat een foto gemaakt wordt en de tekst meegenomen.
Op startzondag hangen we alle foto's op groot formaat met tekst in
de kerkzaal met een klein formaatje er aan vast. Voor de dienst
begint, zoekt ieder zijn of haar 'huisgenoot' op en neemt het kleine
formaatje mee naar de zitplaats. Tijdens de dienst gaan we dan met
behulp van ieders huisgenoot in groepjes van 3 of 4 nader
kennismaken met elkaar. Voor wie geen huisgenoot inbracht, is er
ook gelegenheid om in kleine groepjes nader kennis te maken aan de
hand van aanwezige kleine symbolische voorwerpen of betekenisvolle
woorden. Ook is er gelegenheid om met anderen een nieuw lied te
oefenen. Na Startzondag kan ieder die dat wil de verzameling
huisgenoten met teksten digitaal of (tegen kostprijs) als boekje
ontvangen. Kunt u niet komen op 18 september of is het voor u al
langere tijd niet mogelijk om naar de kerkdiensten te komen, breng
dan toch een huisgenoot in want via het te maken boekje kan u zich
dan toch met de huisgenoot voorstellen. Een week later hangt alles
nog in de kerkzaal zodat acht dagen lang alle huisgenoten daar
bewonderd kunnen worden. En, wie iets wil bakken voor bij de koffie:
graag aanmelden bij Anneke Ligthart 06 51744133 aahligth@xs4all.nl
Startweekend
Door corona konden we twee jaar geen feestelijk begin van het
kerkelijk seizoen vieren. We hopen nu op zaterdag 17 en zondag 18
september u een mooi programma aan te bieden. Het jaarthema is:
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Muziek; bronnen van impressie en expressie. We willen graag in dit
weekend starten met dit thema. Dit jaar zal het gezamenlijke
gedeelte plaatsvinden in de Abdijkerk.
Het programma:
Zaterdag 17 september om 15.00 uur zijn gemeenteleden van de drie
locaties welkom in de Abdijkerk. U wordt ontvangen met koffie en
thee. Om 15.30 uur is er een workshop, waarin veel wordt gezongen.
De leiding heeft Gijsbert Kok, organist van de Abdijkerk. Na afloop is
er een drankje en een hapje. Om 19.30 uur nodigen de jongeren van
The Sun u uit voor een activiteit met jong en oud. Ook deze activiteit
vindt plaats in de Abdijkerk. Tijdens de activiteit zullen we iets doen
met uw favoriete christelijke lied, dus denk daar van tevoren alvast
over na. Iedereen is hiervoor uitgenodigd.
Zondag 18 september heeft elke kerk ten slotte een eigen
programma.
Adrienne Vooijs, Sarie Talsma, Petra Oudshoorn
Films die je raken
Lion (2016, 120 minuten) Maandag 19-09-22
Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van
Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele
uitdagingen waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd.
25 jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn verloren familie.
U bent van harte welkom op maandag 19 september in de kerkzaal
van de Bosbeskapel; aanvang: 19.30 uur, duur: 120 minuten.
Toegang: een vrijwillige bijdrage.
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Bosbeskapel en u
wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee.
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor
eigen rekening een drankje bestellen. Er is dan ook gelegenheid om
over de vertoonde film na te praten.
Informatie: Jenneke Reitsma. Tel. 070- 3258563
Vacature medewerker Kerkelijk Bureau
Wij (Shari, Sandra, Boyke en Marianne) zoeken een leuke nieuwe
collega op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag
(PGG)! De nieuwe collega zal gaan helpen bij het ondersteunen van
de wijkgemeenten & pioniersplekken en werken voor de Algemene
Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Een leuke baan, en
het lijkt ons vooral mooi werk voor één van onze gemeenteleden! De
vacaturetekst is ook te vinden op
www.protestantsekerkdenhaag.nl/medewerkerkerkelijkbureau Ben je
geïnteresseerd of wil je meer weten, bel dan met Marianne
Polderman via Tel. 070-385 8707
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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 - telefonisch (070-4065871) in principe direct
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag 8.30 - 9.30 uur; op
andere tijden is hij niet altijd direct bereikbaar maar belt zo spoedig
mogelijk terug; 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
Tel. 070-367 0763.
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 Tel. 070-397 2495
Samenklank online
Het document met drie artikelen uit de nieuwe Samenklank staat
weer online. Het hoofdartikel, predikantenartikel en interview is voor
iedereen gratis te lezen via internet. U vindt het document met de
artikelen op https://denhaag-zuidwest.nl/samenklank.htm.
Veel leesplezier!
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