Zondagsbrief
2 december 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: André Stek
Lector: Stef van Putten
Organist: Ineke Pieters
Voorzang en zang: Gerard de Goeij

Orgelspel Collecte-opbrengst zondag 25 november:
1e collecte: Centrale diaconie € 141,50
2e collecte: Wijkgemeente Bosbeskapel € 176,15
Uitleg liturgische bloemschikking op de eerste advent
Lucas 21: 25-36
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. Kijk
naar de vijgenboom en andere bomen, als je ziet dat ze uitlopen, weet je
dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die
dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. De
Mensenzoon komt….
In de schikking een tak van de vijgenboom met knoppen.
In het hart van de schikking een rode bloem als verwijzing naar de
Mensenzoon.
Tekst:

Ruimte scheppen en begrenzen,
Groen van hoop
Ruimte voor verwachting van nieuw leven.
Agenda
3 dec. 19:30
4 dec. 14:30
5 dec. 10:00
5 dec. 19:30
6 dec. 10:00
6 dec. 14:00
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Kijken naar kunst
Zin in de ouderdom
Beursplein
Christelijke meditatie
Inloopochtend
Kijken naar kunst

Tweede collecte: Missionair werk en kerkgroei
De Haven is een pioniersplek in Utrecht. De Haven wil in de
multiculturele wijk Kanaleneiland een plek zijn waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Christen of moslims, gelovig of ongelovig, oud of
jong, iedereen is er welkom. Elke zondag is er iets te beleven. Wekelijks
is er ‘koffiehuis’ en een kids-programma, iedere maand koken
wijkbewoners samen een ‘havenmaaltijd’ en is er een bijbelvertelling.
Inmiddels weten zo’n 80 wijkbewoners de weg naar De Haven te vinden.
Vrijwilligster Wilma Wolswinkel: “God is hier op een verrassende manier
aan het werk. De Haven is inmiddels uitgegroeid tot een echte
gemeenschap, waar bezoekers zich erkend en gewaardeerd voelen, en
zichzelf mogen zijn. Dat hebben ze vaak lange tijd gemist. Er is een
vaste groep bezoekers die wekelijks komt, ongeacht de activiteit die we
organiseren. Ze komen echt voor De Haven als gemeenschap.”
Mede dankzij de collecteopbrengst kunnen bevlogen pioniers op meer
dan 35 locaties in Nederland zoeken naar eigentijdse vormen van
christen- en kerkzijn.
Wereldwinkel
In verband met het gemeenteberaad na deze dienst is de wereldwinkel
verschoven naar volgende week. Er zijn dan ook weer kerstversieringen
en -kaarten verkrijgbaar!
Beursplein Alles RONDOM een chocoladeletter & kerststukjes maken
A.s. woensdag 5 december neme ieder een chocoladeletter mee en gaan
we er onder leiding van Ans Willemse een kunstwerkje van maken. Een
week later, woensdag 12 december, laten Lydia Vos en Gelske Benraadt
ons kerststukjes maken. Twee creatieve ochtenden met altijd mooie
gesprekken onder het bezig zijn. Beursplein: 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.
Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag
na de dienst, willen wegbrengen. Bij voorbaat onze dank!
U kunt zich aanmelden bij Lydia Vos ( tel. 3254656)
Deadline Samenklank
In de Samenklank van december staat als deadline voor het
januarinummer 13 december. Dit moet echter 6 december zijn.
De redactie van Samenklank
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Kies! Sociale supermarkt
Gemeenteleden van de Bosbeskapel,
Als vrijwilliger bij Kies! Sociale supermarkt heb ik nu twee keer bij de
Bosbeskapel een bijzonder volle krat met levens- en
verzorgingsmiddelen kunnen afhalen voor dit mooie initiatief van Stek en
Voedselbank Haaglanden. De Sociale supermarkt staat deze week (op 29
november) al weer een jaar op donderdagmiddag (1-5u) bij de
Exoduskerk, Beresteinlaan. Sindsdien zijn er nog twee standplaatsen
bijgekomen: bij het wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk/Loosduinen (op
vrijdag, half 12 tot half 3) en bij de Shalomkerk (op donderdag, 9 tot
12u).
Namens in de eerste plaats onze klanten, maar ook namens de
vrijwilligers en de winkelmanager: heel veel dank voor de zeer
gewaardeerde donaties vanuit de kapel. Wij hopen uiteraard op
verdergaande ondersteuning van dit mooie werk uit de Bosbeskapel...
U bent van harte welkom om eens te komen kijken naar ons ‘werk’ in en
rond de ex-‘SRV-wagen’ op de hiervoor genoemde locaties en
tijdstippen. Bij de Exoduskerk is er elke week vers gemaakte soep naast
koffie en thee en, voor wie dit als klant wil, is er gelegenheid voor een
gesprek met een coach over mogelijkheden voor zelfontplooiing, studie
en (weer) werk…
Hartelijke groet, Nico Tetteroo
Zaterdag 2 maart 2019 - Talentenveiling !!
Het nieuwe seizoen gaat weer van start hierbij willen wij als ZWO u
alvast aankondigen dat op zaterdag 2 maart 2019, er weer een
talentenveiling zal worden gehouden. Deze keer willen we de veiling
houden voor de Organisatie Charilove in Nigeria. Daar in Benin City
krijgen circa 80 dove, blinde, lichamelijk en verstandelijk gehandicapte
kinderen onderwijs, naast een warme maaltijd ook liefde en respect.
Er moet een dak komen voor een nieuw gebouw en de eetzaal moet
worden verbouwd. Wij nodigen u uit om mee te doen, informatie volgt in
Samenklank.
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140.783
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48.920
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32.158

38.347
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25.870

26.335
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10.620

116.484
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37.551
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24.040

21.790
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13.574
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6.502

8.263

72.736

82.755

-12%

332.078

347.760

-5%

-6%

Shalomkerk

Oktober
Totaal

Ik wens u allen blijde en gezegende feestdagen.
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, 0653 775 122

Van de kerkrentmeesters
De maand oktober is verwerkt, onderstaand de gebruikelijke update. We
brachten met z’n allen in de maand oktober ruim € 2.500 meer op dan
vorig jaar. Een mooi resultaat. Ik schat in dat de septemberactie door
velen van u is opgepikt om toch nog wat extra te doen. Als u dit leest
komt de decembermaand op ons af. De pensioenen willen niet stijgen.
Maar gelukkig kunnen we het nog warm stoken deze winter. Zullen we
met z’n allen nog even een eindspurt geven aan de opbrengst
Kerkbalans?
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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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