
ZONDAG 17 JUNI 2018 

-4e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Lowik Schoch 

Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Timo 

 

 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten 

Inmiddels zijn we er al achter gekomen: water kan verschillende dingen betekenen. Zo kan 

water gevaar betekenen. Water kan ook verkoelend zijn op een hete zomerdag. Water kan 

ook uitkomst bieden. Vandaag horen we over het volk van God. Zij zijn op reis door de 

woestijn. Dan ineens kunnen ze niet meer verder. Wat nu?  

 

De oudste kinderen horen vanmorgen het bijpassende Godly Play-verhaal Exodus. Zij 

blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u 

uw kind daar ophalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u 

bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens 

beschikbaar. 

 

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 

Wandelruimte. 

 

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL -verstilling- 

 

 

 

BEGROETING 
-de kaarsen worden aangestoken-  

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den.  
 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: Psalm 72: 1 en 7  

Berijming: Jan Willem Schulte Nordholt 

Melodie:    Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 

 

 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het “……zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 

 
 

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

Jezus Christus, onze Heer. 

 

  

       G:      A  –   men.  
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-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 747: 1 en 5 

Tekst:      Johann Walter – ‘Herzlich tut mich erfreuen’ 

Melodie:  Wittenberg 1545/1552 

 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

 

 

 

 

GEBEDSGROET: 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer. 
 

 

GEBED 

 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

  

       G:      A  –   men.  
 

EERSTE SCHRIFTLEZING: II Samuel 11: 1-15, 26 en 27 en 12: 1-7  

 

LIED: Psalm 51: 1 en 5 

Berijming: Jan Willem Schulte Nordholt  

Melodie:    Genève 1551 

 

 

   Flor PeetersAdagio       (1903 – 1986) 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Mattheus 1: 1-6 en 15,16 

 

LIED: LvK 302: 3 en 4 

Tekst: :   Tom Naastepad 

Muziek:: Nikolaus Herman 1560 
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PREEK 

 

LIED: LB 776: 2 en 3  

Tekst:     Jan D. van Laar, bij Openbaring 21,1-4 

Melodie: Jan D. van Laar 

 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 

GEBEDEN - 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 de boze.  
Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen 
 

INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 

De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 

eredienst. (Rekening Kloosterkerk ( NL29 INGB 0000 0585 71)  

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor het Oecumenisch Aandachtscentrum. Het 

Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend 

kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. 

Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd,  kan hier even op adem komen en een 

luisterend oor vinden.  

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk:  ( NL89 INGB 0002 8471 14 ) 

 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk  ( NL29 INGB 0000 0585 71) 

 
Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt 

om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 978: 1, 2 en 4 

Tekst:     Jan Wit 

Melodie: Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (2) 

 
 
ZEGEN 

 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

ORGELSPEL 

__________ 

Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 

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 en desgewenst downloaden via www.kerkomroep.nl 

 

AGENDA: 

woensdag 20 juni 

 

 

 

 

vrijdag 22 juni 

 

 

zaterdag 23 juni 

 

 

zondag 24 juni 

12.45 u 

 

 

 

 

16.30 u 

 

 

13.00u - 

16.00 u 

 

10.30 u 

Pauzeconcert door Castello Consort - 

Elise van der Wel (barokviool), Anne-Linde 

Visser (barokcello), Henriette Wirth, (orgel, 

klavecimbel) 

 

Opening tentoonstelling ‘Zondvloed nu’ 

(zie toelichting op pag. 11) 

 

Workshop Ilvy Njiokiktjien Wat neem je mee 

in de ark 

 

Ds Rienk Lanooy, dienst met cantate  

‘Ich ruf  zu dir, Herr Jesu Christ’ BWV 177 

 

Een Brug van Fluweel - gebeden en meditatieve teksten" van Margreet Klokke. 

 

Dit boek is verkrijgbaar, na de dienst bij de boekentafel. Prijs: € 22,--. Indien u dit boek in 

de Kloosterkerk koopt (na de dienst op zondag of bij de kerkwacht gedurende de maanden 

mei t/m september ), komt de opbrengst het meest ten goede aan de kerk. 

Het boek is tevens verkrijgbaar bij de Ichthusboekhandel Den Haag en Leiden, of via  

www.boekengilde.nl/boekenshop 

Wij bevelen het boek van harte bij u aan! 
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Zondvloed Nu – hedendaagse fotografie in de Kloosterkerk 

 

Van 23 juni – 19 september hangt er bijzonder werk van negen jonge fotografen in 

de Kloosterkerk onder de titel 'Zondvloed Nu'. Deze expositie is tot stand gekomen 

in samenwerking met het Bijbels Museum in Amsterdam. De opening van de 

tentoonstelling is op vrijdagmiddag 22 juni om 16u30. U bent daarbij van harte 

welkom! 

 

Drie van de negen fotografen zullen in de zomermaanden een workshop in en om 

de Kloosterkerk geven. Ook daarbij bent u van harte welkom! 

 

– zaterdag 23 juni van 13.00 tot 16.00u: Ilvy Njiokiktjien (eerste fotograaf des 

Vaderlands) zal (familie-)foto’s van u maken. Het thema is: 'Wat neem je mee op 

de Ark?' 

– zaterdag 7 juli van 13.00 tot 16.00u: Martijn Fabrie vertelt, aan de hand van zijn 

werk dat hij maakte voor deze tentoonstelling, hoe met fotografie een verhaal kan 

worden verteld. Vervolgens gaan de deelnemers aan deze workshop zelf aan de 

slag met het maken van foto’s in de stad. 

– zaterdag 25 augustus van 13.00 tot 16.00u: Bruno van de Elshout zal naar 

aanleiding van zelfportretten, die ter plekke gemaakt worden, bespreken hoe wij 

als mensen onze eigen grote belofte kunnen zijn, maar ook een bedreiging voor 

onszelf. 

 

U kunt zich aanmelden via www.bijbelsmuseum.nl/activiteiten tot een week voor 

de door u gekozen workshop. Deelname aan een workshop kost € 10,-. Meldt u snel 

aan want het aantal deelnemers per workshop is beperkt. Deelname gebeurt in 

volgorde van betaling. 

 

 

 

10 juli 2018  Lezing en Lunch  Excursie 

De jaarlijkse excursie van de kring Lezing en Lunch vindt plaats op dinsdag 10 juli as. 

Vertrek stipt om 9.00 uur bij de Kloosterkerk.We gaan met de bus naar Vlaardingen, een 

stad met een rijke historie, van de Romeinen, van Flardinga tot de Haringvisserij. Na de 

ontvangst met koffie en de lezing in het Museum Vlaardingen over deze rijke historie is er 

voldoende tijd voor een bezoek aan het museum. (Museumkaart meenemen). We lunchen in 

het restaurant aan het water. Daarna gaan we met de bus naar de Vlaardingse Fluisterboot 

Andante voor een vaartocht door het natuurgebied de Vlietlanden.Om ongeveer 5 uur zijn 

we weer terug in Den Haag. 

Deelname is mogelijk door overmaking van €55,00 per persoon op NL71INGB0009436357, 

t.n.v. contact en informatiekring, excursie 2018.  

 

 


