Zondagsbrief
12 november 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Marjolein den Dulk
Ouderling: Ypie Veer
Diaken: Jan Oosterveen
Lector: Irene de Raad
Organist: Kees Spaans

Collecteopbrengst 5 november
1e collecte: Kerstpakkettenactie € 373.45
2e collecte: Kerk in actie najaarszendingsweek € 342.29
Toelichting collecte Binnenlands Diaconaat
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen
kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich
heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in
onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen
meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een
asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat
samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo
maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen,
recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele
rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Help met uw bijdrage mee,
om het leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun
rechten op te komen.
Agenda
14 nov. 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
14 nov. 10.00 uur Bosbeskapel- Bijbelkring ‘Psalmen voor onderweg’
14 nov. 14.00 uur Shalomkerk- Gespreksgroep ‘Open Deur’
15 nov. 10.00-12-00 uur Bosbeskapel- Beursplein
15 nov. 14.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Nieuwe theologische inzichten’
16 nov. 14.00 uur Bosbeskapel- Kijken naar kunst (De verbeelding van
geloof en wereld in de 15e en 16e eeuw)
16 nov. 16.00 uur Abdijkerk- Kids 7 – 11 God zei: ‘Er moet licht
komen’, en er was licht.
18 nov. 17.00 uur Bosbeskapel- ThemaTafelen

Beursplein Natuur in de herfst – paddenstoelen & Het Rampjaar
1672
Beursplein staat open voor allerlei activiteiten en hulp die
buurtbewoners zouden willen aanbieden of waar vraag naar is. A.s.
woensdag 15 november zullen Jan en Lydia Vos beelden laten zien van
de pracht van de natuur in de herfst, in het bijzonder de
paddenstoelenrijkdom van deze tijd. Een week later, woensdag 22
november, vertelt Jacques Fioole over een episode uit de Nederlandse
geschiedenis rondom het rampjaar 1672.
ThemaTafelen zaterdag 18 november
Cees van der Zwan komt op die zaterdag vertellen over het meer dan
honderd jaar geleden in de vaart gebrachte hospitaal-kerkschip de
Hoop dat als doel had om de zeelieden ter haringvangst te
ondersteunen. Onze TTkok Victor Heemskerk maakt alvast bekend dat
het menu alleen uit vis zal bestaan, met daarbij passende vegetatie.
Vanaf 17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes begint de
presentatie en rond zes uur start de maaltijd. We vragen weer € 10,pp en € 5,- voor kinderen. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de
Bosbeskapel en ieder kan zich ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per
e-mail of telefoon, uiterlijk tot dinsdagavond 14 november:
thematafelen@vcomputers.org of 06-27406908. Voor vragen of
nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon
Lia Pronk, tel 06-20834069.
Klein kaartje, Groot gebaar!!
Ook voor gevangenen en dak- en thuislozen in ons land.
Schrijft u mee?
Na het succes van de voorgaande jaren organiseert Ark Mission dit
najaar weer een grote Kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en
thuislozen. De kerstperiode is voor deze mensen een moeilijke periode.
Ze merken dan extra het gemis van de gezelligheid thuis, de
eenzaamheid of isolatie komt extra hard op hen af. Daarom is een
kaart met een zegenwens een welkom geschenk voor hen. Doet u mee?
Neem uw eigen kerstkaart(en) zonder postzegel mee, schrijf uw wens
of bemoediging daarop en onderteken deze alleen met uw voornaam.
Doe uw kaarten a.u.b. VÓÓR 26 NOVEMBER in de doos, die elke zondag
op de statafel staat. Losse kerstkaarten zijn op 19 november bij de
Wereldwinkel te koop.
Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat en het
Leger des Heils, die ervoor zorgen dat de kaarten goed terecht komen.
Alvast bedankt namens de ZWO.
Wereldwinkel
Op zondag 19 november is er weer Wereldwinkel. Er is dan ook extra
ingekocht aan kerstartikelen voor 2de komende feestdagen!

Stand van zaken vacature cantor-organist
Als sollicitatiecommissie zijn we blij u te kunnen vertellen dat op
zondag 26 november a.s. mw. Ineke Pieters het orgel zal bespelen om
u met haar als organist kennis te laten maken en om haar met ons als
gemeente-op-zondagmorgen kennis te laten maken. Na de dienst van
de 26e zullen enkelen van de sollicitatiecommissie aan u vragen hoe u
haar orgelspel hebt beleefd. En anderen van de commissie zullen haar
vragen hoe zij ons als vierende en met name zingende gemeente heeft
ervaren. Mw. Pieters is in verschillende gemeenten organist (geweest)
en heeft op het conservatorium de opleiding docerend musicus orgel
gedaan. We hopen dat van beide kanten zondag 26 november als
positief ervaren wordt zodat zij onze organist kan worden en komend
jaar onze eerste organist Wim Vermeulen kan opvolgen en in
samenwerking met hem het orgelspel in onze gemeente zal gaan
verzorgen. Wanneer 26 november achter ons ligt en we van beide
kanten graag verder willen, dan zullen we nader met Ineke Pieters
kennismaken.
Namens de sollicitatiecommissie, Martin Koster (vz)
Taizé viering in de Abdijkerk
De volgende Taizé viering is op zondag 26 november a.s. in de
Abdijkerk, aanvang 19.00 uur. De viering wordt geleid door ds. Michiel
Aten, het thema is Advent.
De vieringen manifesteren zich door veel met elkaar te zingen, bidden,
stilte en bezinning. Voorts is er gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zoals altijd verleent de zang- en muziekgroep o.l.v. Petra Oudshoorn
medewerking aan de viering. Na afloop van de viering is er gelegenheid
elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten. U bent van
harte uitgenodigd!
AED
Door de wijkraad van kerkrentmeesters is besloten om alle drie de
locaties van de wijkgemeente te voorzien van een Automatische
Externe Defibrillator (AED).
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit
gebeurt door het geven van een elektrische schok.
In de Shalomkerk is al enige tijd een AED aanwezig. In de Abdijkerk en
Bosbeskapel zal deze AED binnenkort worden geplaatst op een
duidelijke en herkenbare plaats die voor een ieder makkelijk te
bereiken is. Binnenkort zal er een instructiesessie worden gepland hoe
deze AED gebruikt dient te worden. Wanneer u hierbij aanwezig wilt
zijn kunt u zich opgeven bij de koster.
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Films die je raken
Op maandag 20 november wordt de film I, Daniel Blake vertoond.
Daniel Blake, een 59-jarige timmerman, kan na een hartaanval niet
meer werken. Om in zijn onderhoud te voorzien moet hij een beroep op
de staat doen. Hij wordt gek van de ambtelijke molen waarin hij
terechtgekomen is. Zijn toekomst is tamelijk uitzichtloos, evenals die
van de alleenstaande moeder Katie. Om aan een tehuis voor daklozen
te ontsnappen heeft zij met haar twee kinderen naar een flat 450
kilometer verderop moeten verhuizen. De film geeft een realistisch
beeld van de bureaucratie in het Groot-Brittannië van vandaag. Mede
daarom verleende de jury van het filmfestival van Cannes I, Daniel
Blake in 2016 de Gouden Palm voor de beste film van het festival.
Datum en aanvang: maandag 20 november 2017 om 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. Locatie : Bosbeskapel. Toegangsprijs: een vrijwillige
bijdrage. Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, tel. 3258563, email: jenneke.reitsma@kpn.nl.
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, woe, 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
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