Kyriëgebed

Glorialied

Psalm 89:3,6

(staande)

de ouderling van dienst legt de bijbel op de
preekstoel
Bewogen zijn

Zondag 10 juli 2022
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: William Stoffer
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Irene de Raad
Organist: Ineke Pieters
Geluid: Kees Verschoor
Wie vanwege corona 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

Inleiding op de Schriftlezing en/of
moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift:

Lied 925

1x gesproken 1x gezongen
Wek mijn zachtheid weer
Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Deuteronomium 30:11-14

Lied 316:1 Het woord dat u ten leven riep
Lucas 10:25-37

Lied 316:4 Het woord van liefde
Uitleg en verkondiging

1005:1,2,5

Nederlandse

Orgelmuziek Uit triosonate V, BWV 529 deel 2 J.S Bach

Antwoordlied

Welkom door de ouderling van dienst, besloten met
de woorden:"Wij zijn nu enkele momenten stil
waarna licht wordt aangedragen."

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

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
lief

Psalm 116:1,2,3 God heb ik

Bemoediging en Drempelgebed,
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN.
O: Gij die ons ziet zoals wij zijn
G: WEES HIER AANWEZIG
O: Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan
G: WEES ONZE BRON
O: Gij die ons bemint en oproept om lief te hebben
G: DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN
LIEFDEVOL.
we gaan zitten
ouderling en voorganger wisselen van plaats

tekst Zoekend naar licht…

1e collecte Wijkdiaconie
'Vakantieweken'
Bedrag overmaken op NL59 INGB
0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
'Vakantieweken'
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

Kort moment van orgelspel, waarbij ook
eventueel de kinderen terugkomen uit de
kinderdienst: Preludium in e, BWV 938 - J.S
Bach
Afscheid van onze koster Daniël van der
Velde en
Welkom aan onze nieuwe koster Teun
Schotte
Berichten van/voor de gemeente

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de
gemeente naar dhr. Kjell Wagner.
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

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.
Wegzending Lied 422 Laat de woorden

Zegen

allen:

Orgelspel Fuga in C - J. Pachelbel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om
beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar koffie
of thee te drinken

ZONDAGSBRIEF
10 juli 2022
Gemeenteberaad 10 juli
Zondagmorgen 10 juli zal er direct na de kerkdienst
een korte gemeentevergadering gehouden worden.
Johan Bovenlander zal een toelichting geven op de
besluiten van de kerkenraad m.b.t. de vervulling van
de vacatures Aten en Schiethart. Tevens zal het
besluit aan de orde komen om een gedeelte van de
predikantsformatie blijvend te gaan invullen met
kerkelijk werkers.
Henk Valstar, scriba PGG wijkgemeente Zuidwest
Samenklank online
Wist u dat enkele artikelen van ons wijkblad
Samenklank sinds het begin van dit jaar ook via
internet te lezen zijn? Elke maand (of twee maanden
bij een dubbelnummer) worden het omslagartikel,
het predikantenartikel en het interview uit
Samenklank op denhaagzuidwest.nl/samenklank.htm geplaatst. De artikelen
uit het juli/augustusnummer kunt u hier
vinden: denhaag-zuidwest.nl/index_htm_files/10-78%20juli-augustus%202022.pdf. Zo kunt u ook op
de hoogte blijven en een voorproefje van
Samenklank krijgen als u geen abonnement heeft.
Als u zelf wel al een abonnement heeft, kunt u

anderen op de artikelen wijzen.
Om de volledige Samenklank elke uitgave te
lezen kunt u een abonnement (op papier of via
email) afsluiten door uw adres of mailadres
door te geven via abonnementen@denhaagzuidwest.nl of 070-3972495.
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen 06-5387 0324 of 070-391
4005 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
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander 06-41836659, email:
A.J.den.Hollander@kabelfoon.nl
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Teun Schotte
Tel. 06-41568260, 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.

