ZONDAGSBRIEF
5 augustus 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Henk van Laren
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: André Stek
Lector: Peter Soerel
Organist: Ineke Pieters

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte bestemd voor de Wijkdiakonie: € 167,45
2e collecte bestemd voor het Jeugdwerk: € 155,90
Collecteafkondiging voor JONGtransvaal
Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je
geholpen wordt als je ergens mee zit en waar je kunt
werken aan je toekomst. Zo´n plek gun je natuurlijk
iedereen.
JONGTransvaal is actief in de Julianakerk, in de locatie
van de Paardenberg, voor jongeren tussen de 12 en
18 jaar uit Transvaal en de Schilderswijk. Het project
biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte voor
een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en
hulp van tutoren bij het huiswerk.
De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. We willen
deze jongeren graag blijven ondersteunen en daar
kunnen we uw bijdrage goed bij gebruiken.
Wereldwinkel
Vandaag is de Wereldwinkel voor u geopend.
Oproep autodienst
Er heeft een paar maal een oproep voor de
autodienst in de Zondagsbrief gestaan, helaas
zonder resultaat. Lees a.u.b. deze oproep van
Gees Wagner: Sinds een paar weken doe ik met
veel plezier mee aan de “Autodienst” van de
Bosbeskapel. Wat me opvalt: maar drie vrouwen
zijn actief in de autodienst. Dames, we kunnen,
nu er een tekort is aan chauffeurs, onze oudere
kerkgenoten
toch
niet
op
zondagochtend
gedwongen thuis laten zitten? Zorg voor de
ouderen staat hoog in het vaandel bij de kerk.
Laten we dan ook zorgen dat de praktische
uitvoering op rolletjes loopt. Een telefoontje naar
Kjell Wagner (070-4043920) en u helpt mee
ouderen naar de kerk te vervoeren! Hij kan ook
alle informatie geven over deze vorm van
naastenhulp. (Ook
heren
blijven
natuurlijk
welkom!)
Vakantie kinderdienst
Van zondag 22 juli t/m zondag 19 augustus is er geen
kinderdienst vanwege vakantie van de leiding.

Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon,
Landréstraat 541, 2551 AT Den Haag.
Tel.: 06 54280786, e-mail:
contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct
bereikbaar op ma, wo, 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
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

