Stilte we gaan staan
Licht wordt aangedragen door de ambtsdrager van dienst; dit
markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen
die samenkomen tot vrede. Hierna heet de ambtsdrager de gemeente
welkom
Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede door de ambtsdrager
ambtsdrager: Onze hulp is in de naam van de HEER
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ambtsdrager: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Drempelgebed
Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en voor U is geen geheim verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw Heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw Heilige Naam.
Amen

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 24 januari 2021
Voorganger: ds. Rob van Essen
Ambtsdrager: Henk Valstar
Organist: Ineke Pieters
Internet kerkdienst vanuit de Bosbeskapel voor allen die thuis
meeluisteren en voor de enkele aanwezigen in de kerkzaal.
De liederen worden in de kerkzaal alleen door de organist gespeeld ten
behoeve van het zingen thuis; in de kerkzaal is er voorlopig geen
zang. Voordat de organist de liederen speelt, leest de voorganger de
tekst.
(terug)luisteren: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl
Orgelspel

Kyriëbede
Goedertieren God, Gij gaf goede gaven:
wet en profeten
hebt ge de mens toevertrouwd.
Op weg daarmee vermeerderen zich de vruchten
tot de volkomen oogst
van vrede en onvergankelijk bestaan
in het licht van uw aangezicht.
Maar weg daarvan
is het leven vruchteloos
en raken wij het spoor bijster
in eigenzinnigheid en ongeloof.
Heer, treed ons tegemoet op onze weg!
Wij wenden ons tot uw genade
en roepen: Heer ontferm U!
Heer, als wij ons
van U afkeren,
keer U dan naar ons:
opdat wij uw licht zien
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en ons oprichten
om andere wegen te gaan
dan die, wèg van U.
Wij wenden ons tot uw genade
en roepen: Heer, ontferm U!

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

ambtsdrager en voorganger wisselen van plaats
Gloria
Lied 241:1,3
1. Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,o dat Gij mijn geluk wilt zijn,
hoe zal ik ‘t U vergelden?

Collecte
thuis kan gegeven worden via onderstaande banknrs;
1e collecte Diaconale collecte Buurt- en kerkhuis Paardenberg
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Buurt- en kerkhuis Paardenberg

3. Uw woord is waarheid, - Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.

2e collecte Missionair werk van de Protestantse kerk
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Missionair werk PKN
Zie voor beide collecten de Zondagsbrief.
We overdenken het geven van onze gaven onder orgelspel

we gaan zitten

Berichten van/voor de gemeente

Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van de
Bijbel

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
Netty en Aad Kok - Storm

Schriftlezing: Marcus 1:14-20
Antwoordlied Lied 316:1
1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ‘t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name

GODS LIEFDE HOUDT ONS ALLEN SAAM’ IN HEMEL EN OP AARD’.
VERBONDEN ZIJN WIJ IN UW NAAM, VOOR EEUWIG WELBEWAARD.
Gebeden
Dank- en voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen samen’,
waarna de gemeente zegt:
HEER ONZE GOD WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS

Uitleg en verkondiging
Antwoordlied 978:1,4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
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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.
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Slotlied staande Lied 675
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zondagsbrief
24 januari 2021

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
Zegen, beaamd door allen, gesproken, met
Orgelmuziek

AMEN

Collecteaankondiging
1e collecte: Diaconale collecte Paardenberg
De Paardenberg is een buurt-en-kerkhuis in Transvaal, een wijk
waar heel de wereld woont. De Paardenberg is gevestigd in de
Julianakerk. Het buurt-en-kerkhuis bestaat al meer dan 25 jaar
en is niet meer weg te denken uit de wijk.
In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal. Ook
momenteel blijft men aanwezig met voedselbank, inloop- en
juridisch spreekuur.
Normaalgesproken vind je er veel meer activiteiten die mensen
met elkaar in contact brengen, en wordt er een keer per maand
ook een viering gehouden. Drie vaste krachten en meer dan 70
vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan
een van de activiteiten er ook daadwerkelijk terecht kan.
De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw gift kunnen
ze in de Paardenberg dit belangrijke werk blijven doen.
In 2020 werd een mooi filmpje gemaakt waarin de praktijk en
werkwijze van de Paardenberg zichtbaar wordt:
https://youtu.be/YPGoCmSOrLM of via de website
https://www.stekdenhaag.nl/paardenberg
2e collecte: Collecte Protestantse Kerk (Missionair)
Een kerk van betekenis
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een
moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor
mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het
zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren
zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat
het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse
Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven
van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.
Kerkbalans

Beste gemeenteleden van de Bosbeskapel,
deze week start de actie KERKBALANS 2021.
Nog nooit startte de actie in een spannende tijd als deze.
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Iedereen denkt met liefde aan elkaar, om deze periode van zorg
door te komen. Ook dit jaar vragen we aan u een passende
financiële bijdrage, om het samen kerk zijn opnieuw te beleven.
Binnenkort ontvangt u de bekende kerkbalans envelop in de
brievenbus. Wij vragen u vriendelijk, aan te geven welk bedrag
u in 2021 wilt bijdragen. Ook vragen wij u te overwegen een
maandelijkse periodiek aan te maken op uw internetbankieren.
Dat scheelt ons allen veel werk..... en uw voordeel:
u beheert het zelf. De bekende brievenbus zal weer in de
kerkentree beschikbaar zijn.
Dank voor uw medewerking. Het resultaat zullen we bekend
maken.
Namens uw kerkrentmeesters: William Stoffer en Koos Smitt

op bankrekening nr: NL 94 ABNA 08890 87385 Uw aanmelding
wordt definitief als het bedrag is overgemaakt. Er kan voor 75
deelnemers eten gemaakt worden. U kunt zich tot
maandagavond 1 februari aanmelden. Mocht u graag meedoen
maar ziet u geen kans om de maaltijd(en) af te halen, laat dit
dan weten. Wellicht vinden we een oplossing. Algemene
informatie kunt u ontvangen van Lia Pronk, tel 06-20834069
(zie ook de laatste Samenklank).

ThemaTafelenThuis zaterdag 6 februari Tent of Nations
Op 6 februari worden we meegenomen naar de regio ten zuiden
van Jeruzalem, Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. In
2011 nam Martin Koster deel aan een reis met reisleiders prof.
Simon Schoon en mw Meta Floor waar kennis gemaakt werd
met zowel joodse inwoners en organisaties als met Palestijnse.
Op één van de reisdagen brachten zij een bezoek aan de familie
Nassar die al ruim honderd jaar een stuk land bij Bethlehem
bezit met voornamelijk vruchtbomen. Deze Palestijnse familie
maakt deel uit van de Arabische bevolking van de Westbank.
Door de bezetting en de komst van joodse nederzettingen is hun
leven en werk ingrijpend veranderd. De leden van deze lutherse
familie werken niet alleen op het land maar zetten zich ook in
voor vredeswerk, o.a. onder kinderen. Kok Victor Heemskerk zal
de maaltijd weer afstemmen op het thema. We willen het weer
doen zoals in november: De deelnemers halen de maaltijd
(hoofdgerecht en toetje, 6,50 pp) af tussen 16.30 en 17.30 uur.
Thuis moet men het hoofdgerecht zelf opwarmen in oven of
magnetron. Om 18.30 - iedereen kan dan weer thuis zijn - start
de presentatie, te beluisteren via www.kerkomroep.nl Bij de
afgehaalde maaltijd zit een blad met foto's die een indruk geven
van de 'Tent of Nations' - de naam van de akkers, onderkomens
en werkzaamheden van de familie Nassar. Om u aan te melden
belt of mailt u met onze kok Victor Heemskerk: 06-27406908 of
thematafelen@vcomputers.org U vertelt: 1) uw naam en
eetadres, 2) het aantal personen, 3) of u vegetarisch eet of een
dieet gebruikt. U maakt vervolgens per omgaande 6,50 pp over

Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (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
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Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon. Tel.: 06-54280786,
e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.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

