
 

 

ZONDAG 23 MEI 2021 

-Pinksteren- 

Voorganger: ds. Marja Flipse 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerk ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

 

 

Bij de dienst: 

Altijd onderweg – bijbelse personages op pad: Wie met Pasen opstaat, doet dat niet 

om onmiddellijk weer te gaan zitten. Dat laten de Paasverhalen zien. Het wemelt er 

van de beweging. Er wordt gerend, gelopen, weggegaan, teruggekomen. Dat is wat het 

goede nieuws van het nieuwe leven blijkbaar doet. Het laat mensen op weg gaan. De 

vraag is welke kant op?  

Vanaf Pinksteren is de beweging die met Pasen is ingezet niet meer te stoppen. Van 

nu af aan gaat het verhaal van Gods met de mensen als een lopend vuurtje de hele 

wereld rond.  

 

 

 

 

 

Bij de kinderdienst: 

Op het eerste Pinksterfeest hebben de leerlingen van Jezus het opeens door: zo’n 

prachtig verhaal als dat van Pasen kun je niet voor jezelf houden. De hele wereld mag 

het horen! Gelukkig maar dat ze het verhaal aan iedereen zijn gaan vertellen. Zo is de 

wereldwijde kerk ontstaan. Daarom vieren we vandaag de verjaardag van de kerk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble 

neemt de gemeentezang voor haar rekening. 
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ORGELSPEL: Pinksterimprovisatie 

 

 

BEGROETING 

 

 

-de kaarsen worden aangestoken- 

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

 
 

 

-gemeente gaat staan- 

 

INTROÏTUS: LB 672: 1 en 2 

Tekst:     Valentin Ernst Löscher – ‘Kommt, Seelen, dieser Tag’ 

Melodie: Johann Sebastian Bach 

Koorzetting: Daniël Rouwkema 

 

 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt het koor namens de 

gemeente met: 

 
 

V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 

door  Jezus Christus, onze Heer.  

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 
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- gemeente gaat staan- 

LOFLIED:LB 675 

Tekst:     Muus Jacobse 

Melodie: Giovanni Gastoldi – ‘In dir ist Freude’ 

Koorzetting: Daniël Rouwkema 

 
-gemeente gaat zitten- 

 

GEBEDSGROET 

V: De Heer zij met u 

G: Ook met u zij de Heer 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 

 
 

SCHRIFTLEZING: Johannes 7: 37-39 

 

KOOR: Psalm 104 vs. 1-4, 24-31 

Prijs de Heer, mijn ziel. 

Heer, mijn God, hoe groot bent u. 

Met glans en glorie bent u bekleed, 

in een mantel van licht gehuld. 

 

U spant de hemel uit als een tentdoek 

en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 

u maakt van de wolken uw wagen  

en beweegt u op de vleugels van de wind, 

u maakt van de winden uw boden, 

van vlammend vuur uw dienaren. 

Hoe talrijk zijn uw werken,Heer. 

Alles hebt u met wijsheid gemaakt,  

vol van uw schepselen is de aarde.  

Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 

Daar wemelt het, zonder tal, 

van dieren, klein en groot. 

K:    A         -                  -                  men. 

K     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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Daar bewegen de schepen zich voort, 

daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. 

 

En allen zien ernaar uit 

dat u brood geeft, op de juiste tijd. 

Geeft u het, dan doen zij zich te goed, 

opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 

 

Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 

ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 

dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 

Zend uw adem en zij worden geschapen, 

zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 

 

SCHRIFTLEZING: Handelingen 2:1-21 

 

LIED: Daal, liefdesvuur, daal neer’ 

Muziek: Ralph Vaughan Williams 

Tekst:     Sytze de Vries 

 

 

PREEK 

 

 

 

MOTET 

 

'O Heil'ge Geest, daal op ons neer'                                 Jan Zwart (1887- 1937) 

 

O Heilge Geest daal op ons neer,  

daal in ons hart dat, zwak en teer,  

blijft op Uw invloed wachten.  

O Hemels licht wil door Uw gloed  

steeds werkzaam zijn in ons gemoed,  

opdat we'Uw wil betrachten.  

Bewerk en sterk ons gedurig,  

doe ons vurig tot U treden  

met ootmoedige gebeden.    

 

 

 

GEBEDSINTENTIES - VOORBEDEN afgewisseld met LB 368g 
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STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

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. 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 

 

1e collecte  

Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  

Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

2e collecte 

De diaconale collecte is voor Jong Transvaal een project van de Stichting Stad en 

Kerk (Stek). Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van 

huiswerkbegeleiding na schooltijd. Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes 

is duur en niet voor elk gezin weggelegd. Toch is onder de jongeren in Transvaal veel 

behoefte aan hulp bij het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde 

tutors begeleiden de leerlingen. 

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 

 

3e collecte 

Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 

Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 

 

 

-gemeente gaat staan- 
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SLOTLIED : LB 687 

Tekst:      Jaap Zijlstra  

Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket alle Gott’ 

Koorzetting: Daniël Rouwkema 

 

ZEGEN 

 
 

-gemeente gaat zitten- 

ORGELSPEL 

Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist                          J.S. Bach 

Uit: Leipziger Orgelchoräle 

 

 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 

 

Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen 

downloaden van de website: www.kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete 

dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren / bekijken en desgewenst 

downloaden via  https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk en 

via http://www.kerkomroep.nl. Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag 

naar aanleiding van de dienst, dan kunt u haar bellen. telefoon: 06- 48650217, e-mail: 

flipse@kloosterkerk.nl. 

 

 

AGENDA: 

 

 

zondag 23 mei 

 

woensdag 26 mei 

 

 

 

donderdag 27 mei 

 

 

 

 

zondag 30 mei 

12.00u 

 

19.15u-20.00u 

 

 

 

20.00u 

 

 

 

 

10.30u 

Gezinsdienst 

 

Midweeks meelezen: de tekst van de komende 

zondag gelezen en besproken - aanmelding bij 

de predikanten voor de Zoomlink 

 

Gemeenteplatform. Het is mogelijk de 

bijeenkomst (online) bij te wonen. Via deze 

link kunt u zich aanmelden.  

https://forms.gle/weNXt6P96Eyja2tY9  

 

ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate “Mein 

Herze schwimmt in Blut” BWV 199 

https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk
http://www.kerkomroep.nl./
mailto:flipse@kloosterkerk.nl.
https://forms.gle/weNXt6P96Eyja2tY9
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Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een algemene 

QR-code scanner app). 

Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u 

overmaakt. 

Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de QR 

code alleen bij de ING. 

De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt: 

30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zoom koffiedrinken 

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar digitaal te ontmoeten via Zoom. 

Wie aan deze bijeenkomst wil deelnemen, kan vanaf ca. 11:15 uur inloggen via de 

volgende link:   

https://zoom.us/j/92764535626?pwd=d0RFcjg1MTVsNk1IRFQ3c2QrR2poUT09 

 

 
 
De diensten zijn weer toegankelijk voor max. 75 personen.  
U dient zich éénmalig te registreren op: 
https://www.kloosterkerk.nl/van-het-bestuur-54-3/ 
De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal 
(beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl. 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/92764535626?pwd=d0RFcjg1MTVsNk1IRFQ3c2QrR2poUT09
https://www.kloosterkerk.nl/van-het-bestuur-54-3/
http://www.kerkomroep.nl/
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‘SCHOONHEID IS VOEDING VOOR DE ZIEL….’ 

 

Dit zijn de woorden van beeldend kunstenaar Loes Groothuis. Vorig jaar in de 

veertigdagentijd zouden werken van haar in de kerk geëxposeerd worden, maar het 

coronavirus verstoorde wreed ook deze plannen. De kunstcommissie maakte toen de 

afspraak het project-ook dat zij met de kinderen zou doen- in 2021 te herhalen. 

Niemand had toen kunnen vermoeden dat ook dit plan niet door kan gaan. 

Desalniettemin is er een tussenoplossing gevonden en zal de komende weken een 

selectie uit haar werk te zien zijn aan de lange wand. Het werk van Loes Groothuis 

komt voort uit een religieus, c.q. spiritueel levensgevoel en daarmee geeft het uiting 

aan haar grote verwondering over het bestaan. Haar inspiratie put zij uit diverse 

bronnen en met name de Italiaanse fresco’s en mozaïeken uit de late middeleeuwen 

en vroeg-renaissance beïnvloeden haar beeldtaal. Om, met haar woorden te 

zeggen….’ Mooie en intrigerende beeldengeven betekenis aan het leven; ze geven in 

kleur en vorm onze gevoelens en gedachten weer. De tekeningen die ik maak bieden 

rust en troost en de mogelijkheid tot contemplatie.’ De kunstcommissie wenst u vanaf 

de kerkbank of via het scherm veel kijkplezier. 
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 

 

Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 

 

Dan kunt u zich wenden tot de leden van de informatiecommissie, die 

voor en na de dienst aanwezig zijn bij de informatietafel in de 

wandelruimte, of onderstaand formulier invullen en afgeven bij de 

informatietafel. 

 

De heer/mevrouw ………………………………………………………. 

 

adres                     …….…………………………………………………. 

        

postcode en woonplaats  ..………………………………………………. 

 

telefoon                .………………………………………………………. 

 

e-mail adres          ………………………………………………………. 

 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      

contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  

aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of 

kerk.bureau@kloosterkerk.nl 

 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 

mailto:leden@kloosterkerk.nl
mailto:kerk.bureau@kloosterkerk.nl
http://www.kloosterkerk.nl/

