Zondagsbrief
16 juli 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Joop Andeweg
Lector: Ada de Vries
Organist: Wim Vermeulen

Collecte-opbrengsten zondag 9 juli
1e collecte voor het Aandachtcentrum: € 171,26
2e collecte wijkgemeente: € 171,42
Vakantie kinderdienst en crèche
Van 16 juli tot en met 20 augustus is er geen
kinderdienst en geen crèche.
Beursplein Zomerstop
Begin september gaat Beursplein weer van start
met een nieuw seizoen.
Geef mensen geloof in zichzelf
In Den Haag Zuidwest start in het a.s. najaar de
Sociale Kruidenier (rijdende winkel) en wel in De
Bokkefort (Loosduinen) en Exoduskerk
(Bouwlust/Vrederust). Een fantastisch nieuw
project van STEK en de wijkdiaconie Zuidwest!
Voedselbankklanten kiezen zelf hun
boodschappen. Ook krijgen zij begeleidingsgesprekken met een vrijwilliger onder het motto
“Geef mensen geloof in zichzelf”. Zo worden
klanten ondersteund om te werken aan hun
toekomst. Voor die begeleidingsgesprekken van
deze winkel zijn we op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die dit willen oppakken.
Naast begeleiders/coaches zoeken we ook andere
vrijwilligers, u vindt ze allemaal op de websites
van de Bosbeskapel of van STEK.
Doe mee en meld je aan bij STEK:
Kees Buist (projectleider) 06 2040 1618 of
kbuist@stekdenhaag.nl
Meer informatie over de vacatures op
www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank
en www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest en
op www.bosbeskapel.nl
Vakantie
Ds. Martin Koster is met vakantie van 22 juli t/m
13 augustus. Ds. Nico Riemersma neemt voor
hem waar.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om
beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een
kopje koffie of thee te drinken.
Als u nieuw bent …
Voor informatie over onze gemeente:
Jacqueline van der Jagt,

Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag.
Tel.: 070 397 51 68, e-mail:
contact@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct
bereikbaar op ma, do, 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

