Zondagsbrief

16 januari 2022
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Heleen Joziasse
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Ineke Rhebergen
Lector: Peter Soerel
Organist: Ineke Pieters
Sopraan: Margriet Wagner

Aankondiging 1e collecte:
Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtcentrum in Den Haag is een rustpunt, een
plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof
en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel
van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is
een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom.
De gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op
adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer,
gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.
Aankondiging 2e collecte:
Collecte Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk
wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van
musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom
ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook
professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën
opdoen en ervaringen uitwisselen.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
dhr. Cor van Wezel en mw. Annie van Wezel-Petri

Kerkdiensten
Houd allen de persconferentie van vrijdag 14 januari in de gaten. Als
samenkomsten weer mogen, dan gaan we ook op zondagmorgen
vanaf a.s. zondag 16 januari weer samenkomen volgens de dan
geldende maatregelen. Vrijdagavond of zaterdagmorgen sturen we
als locatiecommissie hierover een e-mail. Heeft u geen e-mail en wilt
u naar de kerkdienst komen, belt u dan met Marianne Veenstra
06-24960105 of 070-3237010 om navraag te doen.
Films die je raken The biggest little farm (2018)
Maandag 17 januari 2022 (onder voorbehoud)
Documentaire over cameraman John Chester en zijn vrouw Molly die
een stuk grond aanschaffen buiten de stad om een duurzame
boerderij te beginnen waar ze hun eigen producten kunnen
verbouwen. Het dorre land wordt volgens een ingenieus systeem
bebouwd en met de komst van varkens, eenden en kippen wordt hun
droom langzaam werkelijkheid. Ze worden geconfronteerd met
weerbarstige natuurverschijnselen, maar ontdekken ook dat de
kracht van de natuur de remedie kan zijn bij het bestrijden van
diverse plagen, waardoor pesticides overbodig zijn.
U bent van harte welkom op maandag 17 januari in de Bosbeskapel;
aanvang: 20.00 uur, inloop: vanaf 19.45 uur; duur: 90 minuten.
Toegang: een vrijwillige bijdrage.
De voorstelling gaat alleen door, als de beperkingen op
samenkomsten niet meer van toepassing zijn. Indien de voorstelling
doorgaat, zullen de coronamaatregelen die dan van toepassing zijn
opgevolgd worden.
Blijft u de berichtgeving hieromtrent volgen.
Voor informatie over de actuele stand van zaken kunt u bij Jenneke
Reitsma terecht, tel. 070- 3258563
Beursplein
Als we weer samen mogen komen, dan is er a.s. woensdagmorgen
19 januari vanaf 10.00 uur weer Beursplein.
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen. Tel. 06-53870324 of 070-3914005
e-mail: contact@bosbeskapel.nl www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, do.
8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat), email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
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Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.Hollander@kabelfoon.nl
Verhuurzaalruimte 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
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
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