Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 11 april 2021
Voorganger: ds. Rob van Essen
Ambtsdrager: Kjell Wagner
Lector: Gerdien de Jongh Swemer
Organist: Wim Vermeulen
Internet kerkdienst vanuit de Bosbeskapel voor allen die thuis
meeluisteren en voor de enkele aanwezigen in de kerkzaal.
De liederen worden in de kerkzaal door enkele zangers gezongen.
(terug)luisteren: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl
Orgelspel
Welkom door de ambtsdrager van dienst besloten met de woorden:
In stilte wordt nu licht aangedragen
Stilte we gaan staan

Licht wordt aangedragen dit markeert het begin van onze
kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede;
Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede
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
Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, blijft dit huis leeg, en als Gij zelf niet
met ons gaat, zijn wij vergeefs bijeen; wanneer Gij zelf ons niet
verlicht, weten wij geen raad. Breng ons dan tot waar Gij zijt, tot voor
uw lichtend aangezicht. Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.
Maak dan uw stem hoorbaar, ons lied waarachtig en ons gebed
bezield. Amen.
Kyriëbede
Getrouwe God,
Ge doet ons opbreken
om als kinderen
van uw Koninkrijk
op weg te gaan.
Op weg verlangen we
om te groeien naar
het land van melk en honing.
Zo roepen wij: Heer, ontferm U!
Geliefde God,
op de levensweg door
een woeste wereld heen
hebben we nodig
dat Ge ons
van voren en van achteren,
van boven en van beneden
omringt met uw aanwezigheid.
Zo roepen wij: Heer, ontferm U!
Geopenbaarde God,
het valt ons moeilijk
te geloven,
dat uw aanwezigheid
tastbaar is.
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Reik ons uw hand
en doe ons merken
dat Ge gekomen zijt
in ons bestaan.
Zo roepen wij: Heer ontferm U!
ouderling en voorganger wisselen van plaats
Gloria

Lied 643:6,7

6. ‘t Woord was in onze mond verstomd,
lag als een bleke dode.
Godlof, de Geest des Heren komt
en heeft het graf ontsloten.
7. Zing het de hoge hemel rond!
‘t Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.
we gaan zitten
Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van de
Bijbel
Schriftlezing : Hooglied 5:2-8 en Johannes 20:19-23
Antwoordlied

630:1,3

1. Sta op! - Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
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Uitleg en verkondiging
Antwoordlied 629:1,2,3
1. Ik ben in mijn hof gekomen,
tot mijn lust, tot mijn lied,
zinge het lover,
de wind is in de bomen.
Halleluja is mijn lied!
2. Ik ben in mijn hof gekomen,
o mijn zuster, mijn bruid,
Ik neem de mirre,
de specerij, de honing,
vrienden, drink en wees verblijd!
3. Ik ben aan de greep ontkomen
van de dief, van de nacht,
sterk is de liefde,
geen grendel kan haar tomen,
Ik brak door de dodenwacht.

Collecte
thuis kan gegeven worden via onderstaande bankrekening nrs;
1e collecte Diaconale collecte Zomerstek en Winterstek.(zondagsbrief)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Zomerstek en Winterstek
2e collecte Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
We overdenken het geven van onze gaven onder orgelspel
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
Arend en Marjolein Groeneboer

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

staande Lied 908:1,5

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.
5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor ‘t licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met uw gouden mond,
o zon, mijn ziel gezond.
Zegen, beaamd door allen, gesproken, met
Orgelmuziek
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AMEN

Zondagsbrief
11 april 2021

Huwelijkszegening
A.s. vrijdag 16 april is het 25 jaar geleden dat Ineke Pieters en Jeroen
Rosier elkaar hun jawoord gaven ten overstaan van familie en
vrienden en van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Trouwen voor
de kerk is er toen niet van gekomen en dat lijkt hen nu een goed
moment. En, ze zouden dat graag in de Bosbeskapel doen voor de
gemeenschap van de Bosbeskapel en van de Lutherse kerk van Den
Haag waar ze eveneens toe
behoren. Op 16 april, de dag dat
zij in 1996 in het huwelijk traden,
zal om 11.00 uur in de
Bosbeskapel de trouwdienst
gehouden worden. Graag hadden
we gelegenheid gehad om daar in
grote getale bij aanwezig te zijn
maar dat zal helaas niet mogelijk
zijn. Wel wordt de dienst
uitgezonden via
www.kerkomroep.nl en we gaan
pogen om als gemeenten het
bruidspaar 'digitaal' toe te zingen. We zien met hen en hun drie
kinderen uit naar een feestelijke dienst.
Aankondiging 1e collecte: Diaconale collecte Zomerstek en
Winterstek.
Zomerstek en Winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van
het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk.
Winterstek kon helaas niet doorgaan dit jaar, Zomerstek gaat
hopelijk haar zestiende seizoen in, in aangepaste vorm. In dit
project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een
keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie
kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij
het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten
zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden
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uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de
stad. Van harte aanbevolen!
Behalve geldelijk kunt u Zomerstek ook steunen door een activiteit
te verzorgen voor de komende editie. Heeft een bijzonder talent
dat u met anderen wilt delen? Neem dan voor 2 mei contact op
met Anita del Monte Lyon. Zomerstek is gepland tussen 19 juli en
27 augustus. Zie ook de website:
https://www.stekdenhaag.nl/zomerstek
Filmavond 19 april gaat niet door.
Vanwege de coronamaatregelen gaat de geplande filmavond op 19
april met de film “De Dirigent” helaas niet door.
We vinden het spijtig dat er dit seizoen zoveel filmavonden vanwege
de coronabeperkingen niet door konden gaan. We hopen dat het
volgende seizoen de beperkingen zijn opgeheven zodat, de
filmavonden weer door kunnen gaan,
Vakantiebonnen / vakantietassen voor kinderen in kwetsbare
gezinnen
De wijkdiaconie Zuidwest heeft dit jaar, evenals vorig jaar € 1000 aan
Stek beschikbaar gesteld voor vakantiebonnen voor kinderen in
kwetsbare gezinnen, in Zuidwest voor o.a. kinderen van cliënten van
de Sociale supermarkt.
Kerk in Actie biedt wederom in 2021 vakantietassen aan voor de groep
kinderen in kwetsbare gezinnen. Wie, naast de actie van de
wijkdiaconie, bij Kerk in Actie vakantietassen wil bestellen, kan dit
doen via Kerk in Actie/Vakantietassen. Voor het vullen van de tassen
kan eventueel een beroep gedaan worden op de eigen gemeente.
Daarbij kan o.a. gedacht worden aan speelgoed en kortingsbonnen
voor lokale uitstapjes.
Nico Tetteroo”
LichtDelen – nieuwe vestiging
Al lange tijd had LichtDelen, de pioniersplek van onze wijkgemeente,
de droom om een eigen pand te bezitten. Deze droom is eindelijk
werkelijkheid geworden! Sinds maart is LichtDelen namelijk in het
bezit van een pand aan de Schwerinkade 30, vlak bij de Abdijkerk. Er
zijn veel ideeën om in en met dit pand de activiteiten van LichtDelen
uit te breiden, zodra de coronamaatregelen dat toelaten.
Wanneer dat zo is bent u uiteraard van harte welkom om LichtDelen te
komen bezoeken in het nieuwe pand en ook mee te doen met de
activiteiten. Voor nu moeten er echter eerst nog wat dingen
(verbouwen, verven etc.) gebeuren voor het zover is. Kunt u niet
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wachten en bent u nu al benieuwd? Neem dan contact op met pionier
Louise den Hoed via info@lichtdelen.nl of 06-34689227.

Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon. Tel.: 06-54280786,
e-mail: contact@bosbeskapel.nl,
www.bosbeskapel.nl
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
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl

Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl
Zondagsbrief digitaal
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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