Zondagsbrief
2 september 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Marjolein den Dulk
Ouderling: Ypie Veer
Diaken: Debbie Schröder
Lector: Anita Houweling
Organist: Ineke Pieters

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte bestemd voor de Wijkdiaconie Bosbeskapel:
2e collecte bestemd voor de Wijkgemeente Bosbeskapel:

€213,95
€229,20

Collecteafkondiging 2 september 2018 Missionair werk en
kerkgroei
´De Kelder´ is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers
Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven
te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met
name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de
nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en ´Song en Stories´
waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in gesprek
gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten,
zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij
iemand thuis waar leven en hoop gedeeld worden.
Help ‘de nieuwe kerk’ door deze collecte te steunen!
Vooraankondiging bijzondere collecte 9 september: slachtoffers
aardbevingen Lombok
Het Indonesische eiland Lombok is sinds 29 juli getroffen door een reeks
aardbevingen en naschokken. Er zijn meer dan 550 mensen omgekomen
en bijna 400.000 werden dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland,
van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt.
Partnerorganisaties van Kerk in Actie op Lombok zetten zich in voor
slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden ze
medicatie, eten en drinken en zeep. Daarbij wordt als eerste gekeken
naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan 5
jaar, ouderen en mensen met een handicap.
De Protestantse Diaconie Den Haag heeft besloten de opbrengst van de
extra collecten in Den Haag te verdubbelen.

Wereldwinkel
Vandaag is de Wereldwinkel aanwezig. De Wereldwinkel verkoopt
originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De
producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de
producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er
een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig
bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.
Agenda
5 september
5 september
6 september
6 september

10.00
19.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur

Bosbeskapel: Beursplein
Abdijkerk: Christelijke meditatie
Abdijkerk: Inloopochtend
Abdijkerk: Gelukt of gelukkig

Natuurbeleving rondom de Bosbeskapel voor alle leden van
Zuidwest
Zaterdagmiddag 15 september, 14.30 uur, voorafgaand aan de
startzondag
Op zaterdagmiddag 15 september gaan we een
natuurbelevingswandeling maken door de prachtige tuinen van
Bosbeskapel en Kornoeljestraat. Zie vorige zondagsbrief en Samenklank
voor meer bijzonderheden. Vanaf 14.00 uur is er binnenloop in de
Bosbeskapel en rond 16.00 uur ronden we af met verse pompoensoep in
de (tuin van de) Bosbeskapel. Opgave graag vòòr 4 september bij
ondergetekende. Opgave kan ook via de inschrijflijst op de statafel in de
hal. Doe en beleef het mee!
Marianne Stahlie, Herman Stapelkamp, Martin Koster 070 4065871
m.koster@kpnplanet.nl
Beursplein Kerkorganist, wat houdt dat allemaal in?
A.s. woensdag is het onderwerp van de presentatie nog verborgen maar
op woensdag 12 september zal onze eerste organist, Ineke Pieters, ons
uit de doeken doen wat er allemaal komt kijken bij het vak van
kerkorganist. Ze zal er over vertellen en ons wellicht ook van de muziek
laten horen. Wat verder vooruitgekeken: op 26 september komt
diaconaal werker en predikant Kees Buist vertellen over de voortgang
van de sociale supermarkt. Inmiddels worden voedselbankklanten op drie
locaties bediend waaronder de Shalomkerk. Beursplein is weer elke
woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom.
Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan
inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers
helpen daarbij. Ook zijn er komend seizoen weer presentaties en
miniworkshops.
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De kerkkelder opruimen BosBesKapel
Marga, Rick en Koos willen graag de kelder opruimen. Ja.... de rommel in
de container. Van wie zijn de grammofoonplaten, van wie de doos CD’s.
Er ligt ook oud serviesgoed, ook handwerkspullen en wol. Ook oude
kleding van een musical.
Wie het zelf wil beheren, kan in overleg met Rick een plekje zoeken om
het op te ruimen. Wat over blijft, gaat echt in de container.
Namens de genoemden,
Koos Smitt.
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 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
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