Zondag 5 juni 2022
Pinksteren
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. David Schiethart
Ouderling: William Stoffer
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Ada de Vries
Organist: Ineke Pieters
Geluidstechnicus: Gerard Niekolaas
Wie vanwege corona nog enige afstand tot de ander in acht wil
nemen: achterin de kerkzaal staan enkele 'eilandjes' van één of twee
stoelen. Of, zit u in een rij, dan kunt u uw jas op de stoel naast u
neerleggen zodat deze vrij blijft.
(terug)luisteren via: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

Orgelspel Komm, heiliger Geist, Herre Gott – D. Buxtehude
Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
"Wij zijn nu enkele momenten stil waarna licht wordt aangedragen."
VOORBEREIDING
Aanvang bij het begin van het orgelspel gaan we staan: gebaar van
onze eigen ‘binnenkomst’; licht wordt aangedragen en markeert het
begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die
samenkomen tot vrede;
Aanvangslied

Lied 672: 1, 2, 4

Bemoediging en Drempelgebed,
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

O:
G:
O:
G:
O:
G:

Gij die ons ziet zoals wij zijn
WEES HIER AANWEZIG
Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die ons bemint en oproept om lief te hebben
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.

we gaan zitten
ouderling en voorganger wisselen van plaats
Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied

Lied 683:

geheel (staande)

DIENST VAN HET WOORD
de ouderling van dienst legt de bijbel op de preekstoel
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Groet

V: De Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Inleiding op de Schriftlezing en/of moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Handelingen 2: 1-13
Antwoordlied Lied 680: 1 t/m 5
1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen
Uitleg en verkondiging
ANTWOORD EN GEBEDEN
Antwoordlied

Lied 679: 1 t/m 4, 7

Collecte uw kunt uw giften geven bij het uitgaan van de kerkdienst;
er bevinden zich links en rechts bij de uitgang op de tafels twee
collectezakken; thuis kan gegeven worden via onderstaande
bankrekeningnummers of met uw mobiele telefoon via de QR-codes
1e collecte KidsCare
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. KidsCare

2e collecte KIA Zending Colombia
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
KIA Zending Colombia (toelichting zie zondagsbrief)

Kort moment van orgelspel waarbij ook eventueel de kinderen
terugkomen uit de kinderdienst
Nun bitten wir den heiligen Geist - D. Buxtehude
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
dhr. Bert Goudswaard
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Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
(melodie Lied 512)

Gebeden
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zingt:

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:

Lied 675: 1, 2

(staande)

Zegen
Gemeente:

Orgelspel Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist - J.S. Bach

4

Zondagsbrief
5 juni 2022

Uitleg liturgische bloemschikking
"En er verschenen hun tongen van vuur, en zij werden vervuld met
de Heilige Geest"
In de schikking zijn vlamvormige bloemen verwerkt, als verwijzing
naar de Heilige Geest, die neerdaalde op de hoofden van de
discipelen.
Grassen symboliseren de wind, "en de Geest daalde neer als het
geluid van een hevige wind"
Aankondiging 2e collecte
Colombia: theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in
Cali
Voormalig pastor van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet
Bierman is, na lang uitstel door de coronacrisis, op 17 april
uitgezonden naar Colombia.
Op de Universiteit van Cali zal zij colleges geven in praktische
theologie. Dat houdt in dat zij studenten die theologie studeren, les
geeft en begeleidt. Dat houdt ook in dat zij met hen mee gaat naar
projecten van partnerorganisaties van Kerk in Actie.
Het gaat vaak om projecten die jongeren een ander perspectief geven
dan bijverdienen in de narcotiabusiness of illegale mijnbouw.
De situatie in Colombia is nog steeds moeilijk, het is niet overal veilig
om je te bewegen en de politieke situatie is niet stabiel. Binnen deze
context zal Jeannet in elk geval de komende twee jaar haar werk
voor Kerk in Actie doen.
We vragen uw bijdrage voor dit bijzondere project van Kerk in Actie,
dat wij in Den Haag voor langere tijd steunen.
Agenda
30 mei 20.00 uur Abdijkerk - Taal vinden voor bijzondere ervaringen
8 juni 10.00 – 12.00 uur Bosbeskapel - Beursplein
4 juni 19.30 uur Schwerinkade 30 - The Sun youth
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Beursplein Achtergrond van het Pinksterfeest - Uitstap naar
kersentuin
A.s. woensdag 8 juni staan we stil bij de achtergronden van het
Pinksterfeest (aansluitend weer tijd voor napraten of een spelletje).
Een week later, woensdag 15 juni willen we een uitstap organiseren
naar de Hoekse Waard, naar de kersentuin buiten en onder glas van
de broer van ondergetekende.
We zoeken chauffeurs en deelnemers. Op 8 juni kunt u zich tijdens
Beursplein opgeven of telefonisch bij ondergetekende. Een kleine
bijdrage wordt gevraagd t.b.v. de reiskosten.
Beursplein, elke woensdagmorgen in de Bosbeskapel van 10.00 tot
12.00 uur. De presentatie of activiteit start om 10.30 uur. Wilt u eens
iets presenteren of vertellen? Neem dan contact op met Martin Koster
070 4065871
Schilderijen te zien tot en met 8 juni a.s.
Graag ontvangen we reacties op de presentatie van het 17-tal
schilderijen van Jaap Min in de kerkzaal van de Bosbeskapel.
De reacties kunnen helpen bij overwegingen om zoiets nog eens te
doen. U kunt uw reactie sturen naar Sandra den Hollander of Martin
Koster via e-mail (zie verderop in deze Zondagsbrief) of via
Bosbesstraat 5, 2564 PA. Ook kunt u reacties tot en met woensdag 8
juni kwijt in het gastenboek bij de ingang van de kerkzaal.
A.s. dinsdag is voor de laatste keer Licht delen van 17.00 tot 18.00
uur en a.s. woensdag bezichtiging van 10.30-12.00 uur.
Afgelopen zondag heeft Marlou Min namens de Stichting Jaap Min
enkele woorden tot ons gesproken in de kerkdienst en hebben wij de
Stichting bedankt voor het uitlenen van de schilderijen.
Doopdienst op zondag 12 juni
Volgende week zondag 12 juni zal de heilige Doop bediend worden
aan Amber Iris, geboren op 14 april 2021, dochter van Sander Boers
en Liesbeth Vermeren.
We zien uit naar een feestelijke dienst.
Jeugddienst 'Goed zoals je bent'
De jongeren van The Sun zijn momenteel druk bezig met de
voorbereidingen voor de jeugddienst die op 12 juni plaats zal vinden
in de Abdijkerk.
Er zijn repetities op het gebied van muziek, acteren en
welsprekendheid. Dat belooft wat! De jongeren zouden het erg leuk
vinden als u komt meeluisteren en -vieren.
Dat kan op 12 juni om 10.00 uur in de Abdijkerk of via
kerkdienstgemist.nl/stations/2469. Graag tot dan! Jantine Wignand
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Nieuwe koster
Op 15 juni zal dhr. Teun Schotte zijn intrede doen als koster.
Hij zal dan ingewerkt worden door Daniël, die per 9 juli vertrekt.
We kennen Teun al, hij heeft een tijdje in de Bosbeskapel gewerkt
toen Rick ziek was.
We zijn blij dat hij deze taak weer op zich neemt!
Daarnaast is het ook jammer dat Daniël vertrekt...
In de dienst van 10 juli nemen we officieel afscheid van hem, na de
dienst kan ieder die dat wil hem de hand schudden.
Namens de sollicitatiecommissie
Gees Wagner
Wake voor vluchtelingen
Elk jaar wordt er een wake gehouden voor vluchtelingen in Bethel,
Thomas Schwenckestraat 30
In de Wake van dit jaar staan we stil bij de menselijke maat, om een
respectvolle behandeling van elke vluchteling. Er zijn verhalen,
gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, momenten van stilte en
uitwisseling. Vanaf 18 juni 12 uur tot 19 juni 12 uur, kunt u elk
moment van de wake komen en gaan.
De volledige tekst kunt u lezen op de website van de Bosbeskapel.
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Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen.Tel. 06-5387 0324 of 070-391 4005
e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-406 5871 (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
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander.
Tel. 06-4183 6659, email: A.J.den.Hollander@kabelfoon.nl
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Daniël van der Velde.
Tel. 06-4431 4654, 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
Ledenadministratie Bosbeskapel
Voor het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens als lid van
onze Bosbeskerkgemeenschap vragen we u om contact op te nemen
met Arnold te Winkel, ledenadministratie@bosbeskapel.nl
Tel. 070- 367 0763.
Administratie Samenklank
Voor het doorgeven van wijzingen van uw gegevens als abonnee van
Samenklank vragen we u contact op te nemen met Jantine Wignand,
abonnementen@denhaag-zuidwest.nl Tel. 070-397 2495.
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