Zondag 2 oktober 2022
Dienst van Schrift en Tafel

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Paul Sanders
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Marga van Arendonk
Organist: Lieuwe de Jong
Geluidstechnicus: Richard Bleker
Wie vanwege corona nog enige afstand tot de ander in acht wil
nemen: achterin de kerkzaal staan enkele 'eilandjes' van één of twee
stoelen. 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 280: 1, 4, 5, 6, 7

Bemoediging, 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: Heer, hier zijn wij, met allerlei gedachten in ons hoofd.
U weet ervan. U weet wat we nodig hebben.
Daarom zijn we hier op de juiste plaats, bij U.
We richten ons op u, in de hoop dat u ons aanraakt.
G: HEER, WE ZIEN ERNAAR UIT OM U TE ONTMOETEN.
AMEN
We gaan zitten, ouderling en voorganger wisselen van plaats
Kyriëgebed
aan het slot zingen we:

Glorialied

Lied 868: 1, 2, 5 (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 Schriftlezingen
Gebed bij de opening van de Schrift
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Schriftlezing Jona 3:3 - 4:4

Psalm 87: 1, 2, 3
Schriftlezing Kolossenzen 3:5-11

Lied 339a: U komt de lof toe
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Lied 993: 1, 5, 6, 7
DIENST VAN DE TAFEL

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
mevr. Rieta Hartman-van Spronsen
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:

Collecte U 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 Wijkdiaconie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Wijkdiaconie
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2e collecte PKN, Kerk en Israël
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
PKN, Kerk en Israël

Lied 273 tijdens het klaarmaken van de tafel
Tafelgebed
V: Laten we God, onze Heer, danken.
G: JA, HET IS PASSEND OM DE HEER TE DANKEN.
V: God, U verdient het dat we u loven. U bent veel groter dan wij.
En toch buigt u zich neer naar ons toe om ons uw liefde te laten
zien. U voelt zich niet te hoog om het contact met ons aan te gaan,
maar u kiest ervoor om hier in ons midden te zijn, in woorden en in
de tekenen van brood en wijn. Daarom loven en danken wij u en
zingen wij u toe:

Lied 405:4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
We danken u, God, dat u in Jezus naar ons toegekomen bent,
dat u een mens wilde worden tussen de mensen. We zijn blij omdat
u ons door hem uw liefde wilde laten zien. Wie heeft er meer liefde
dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden? Na zijn sterven
verhoogde U hem. U wekte hem op uit de dood en hij verscheen
aan zijn leerlingen. Zo laat u ons zien dat niet de dood het laatste
woord heeft, maar dat er hoop is, ook als wij niets meer van de
toekomst verwachten.
Zegen nu de gaven van brood en wijn, de tekenen van uw
koninkrijk, zodat wij gesterkt verder kunnen gaan. Amen.
Vredewens
V: Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd:
Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.
G: LOOF DE HEER, DIE IN DE NACHT
VAN VERNEDERING AAN ONS DACHT,
DIE ONS VREDE SCHENKT EN TROUW.
CHRISTUS' VREDE WENS IK JOU!
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Gemeenschap van brood en wijn

(onder orgelspel)

V: In de nacht waarin de Heer Jezus uitgeleverd werd nam Hij
een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is
mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te
gedenken.’
De aanwezigen lopen naar de tafel, nemen en eten het brood, en nemen de
wijn/druivensap mee terug naar de zitplaats om die later te nuttigen. De
voorganger staat achter de Tafel. Thuis doen luisteraars ook op hun manier
mee.

V: Zo nam Jezus na de maaltijd ook de beker, en Hij zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te
gedenken.’ (allen nemen nu de wijn tot zich)
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 de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied

Lied 451: 1, 4, 5 staande

Zegen
Gemeente:

Orgelspel
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Zondagsbrief
2 oktober 2022

Collecte aankondiging
Aankondiging 2e collecte:
Protestantse Kerk – Kerk en Israël
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie
werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping –
verbondenheid met Palestijnse christenen – en de diaconale roeping.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor
de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden
hierop toegerust.
Agenda
3 okt Bosbeskapel 19.30 uur – Mythologie in de Kunst
4 okt Shalomkerk 20.00 uur – Zingen met Jeroen
6 okt Bosbeskapel 14.00 uur – Mythologie in de kunst
Beursplein
A.s. woensdag 5 oktober, één dag na dierendag, gaan we onze kennis
over dieren opfrissen door met elkaar een dierenquiz te spelen. Een
week later, op woensdag 12 oktober, is er weer een spelletjesochtend.
Beursplein is er iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur op
Bosbesstraat 5. Wilt u ook eens iets vertellen of laten zien of via een
workshop met de aanwezigen aan de gang, neem contact op met
Martin Koster Tel. 070-406 5871 of m.koster@kpnplanet.nl
Medewerking cantorij
Zondag 6 november werkt de cantorij mee aan de gedachtenisdienst.
Wij gaan hiervoor op zondag 16 en 30 oktober repeteren, van 11.30
tot uiterlijk 12.15 uur (na de koffie) en op zondag 6 november om
9.00 uur tot uiterlijk 9.30 uur. Graag willen we hiervoor iedereen van
harte uitnodigen om mee te doen. We rekenen op een hoge opkomst!
U kunt u hiervoor opgeven bij mij, maar als u 16 oktober tijdens de
dienst denkt: o wat leuk!, kom dan gerust.
Ineke Pieters (Ineke@tagora.nl)
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Onze predikant vertrekt
Zondag 27 november is de officiële afscheidsdienst, en op
zaterdagmiddag 26 november is er een “receptie” van 3 tot 5 uur.
Wie wil er meedenken aan de invulling van deze middag? Vrijwilligers
voor hand en span diensten tijdens deze middag zijn ook welkom.
Opgeven bij HansBert Griffioen: hbgriffioen@ziggo.nl
Hulp gevraagd: deelpakketten van LichtDelen
Sinds een tijdje deelt pioniersplek LichtDelen deelpakketten uit:
pakketten met verzorgingsproducten voor mensen die dit goed kunnen
gebruiken. Deze activiteit is ontstaan, omdat we bij andere activiteiten
van LichtDelen hoorden dat mensen moeite hadden om financieel rond
te komen. Dan gaat eten voor en schieten verzorgingsproducten erbij
in. Inmiddels worden er maandelijks zo’n vijftien pakketten uitgedeeld
aan deelnemers van LichtDelen en andere buurtbewoners en we
verwachten dat dat aantal met de stijgende prijzen alleen maar zal
toenemen. De pakketten moeten echter ook elke maand weer gevuld
worden met verzorgingsproducten (zeep, shampoo, wasmiddel,
tandpasta, etc.). Daarvoor vragen we uw hulp. Wilt u helpen? Dat kan
op twee manieren: 1) door verzorgingsproducten te doneren, of 2)
door een financiële bijdrage te doen, waarmee wij producten kunnen
kopen. Als u producten wilt aanleveren kan dat in overleg over tijd en
locatie. Neem hiervoor contact op met LichtDelen via
info@lichtdelen.nl of 06-2532 6950. Financieel bijdragen kan op
rekeningnummer NL51 INGB 0008 0332 24 t.n.v. Stichting Pionieren
in Loosduinen. Een pakket kost ongeveer € 10. Fijn als we samen met
u weer een heleboel mensen kunnen helpen de komende tijd. Alvast
bedankt!
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen. Tel. 06-5387 0324 of 070-391 4005
e-mail: contact@bosbeskapel.nl www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-406 5871 (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. 06-4183 6659, email: a.j.den.hollander@outlook.com
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Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Teun Schotte
Tel. 06-4156 8260, 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.
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