
ZONDAG 29 JULI 2018 

10e zondag na Pinksteren 

 

 

Bij de kinderdiensten 

De crèchedienst heeft de komende weken, van 15 juli – 19 augustus, vakantie. U mag 

zich vrij voelen om met uw kind(eren) in de Ministeriekamer de rust op te zoeken. Later 

in de viering komen de kinderen daar ook naartoe. Vanaf 26 augustus is er weer leiding 

aanwezig om uw kind op te vangen.  

 

In de vakantieperiode zijn er korte kinderdiensten tijdens de preek. We lezen een mooi 

verhaal uit een van de (kinder)Bijbels en de kinderen en de leiding bepalen samen hoe ze 

daarna de vakantiekinderdienst invullen. De kinderdienst vindt plaats in de 

Ministeriekamer, die via de Apostelkapel te bereiken is. De rest van de leiding geniet 

van deze rustige tijd om de kinderen vanaf 26 augustus a.s. weer te kunnen zien in een 

nieuwe serie kinderdiensten.  

 

Na de vakantie wachten mooie dingen. We starten met het thema over Abraham in de 

kinderdiensten, er starten nieuwe cycli Godly Play en het kamp wordt gehouden op 15 

en 16 september. Voor informatie over het kamp verwijzen wij naar de website of mail 

de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl   

 

 

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

bezighoudt, 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. 

Voorganger: 

Ouderling van dienst: 

Organist: 

ds. Klaas Wigboldus 

André Meijster 

Geerten van de Wetering 

mailto:p.v.d.beek@kloosterkerk.nl
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ORGELSPEL -verstilling- 

S. Bach - Praeludium in G (BWV 568)  
 

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.  
 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: Psalm 92; 1 en 2 

Tekst: William Barnard 

Melodie: Genève 1562 
 

-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.  
-gemeente gaat staan- 

 

  

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. 
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LOFLIED: LB 647; 1, 3 en 4 

Tekst: Henk Jongerius 

Melodie: Jan Raas 

 

-gemeente gaat zitten- 

 

 

GEBEDSGROET: 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer. 
 

 

GEBED 

 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

  

       G:      A  –   men.  
 

 

SCHRIFTLEZING: Jesaja 63: 7-14 

 

LIED: LB 136; 1, 8 en 13 

Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 

Melodie: Genève 1652 

 
SCHRIFTLEZING:  Marcus 6: 45-52 

 
LIED: LB 917 

Tekst: Muus Jacobse 

Melodie: Jaap Geraedts 

 

PREEK 

 

LIED: LB 933 

Tekst: Jan Peter Schouten 

Melodie: Wim Ruessink 

 

GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 
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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 IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor Stichting Perspektief. Deze stichting zet zich 

in de regio Haaglanden in voor mensen die te maken hebben met geweld in 

afhankelijkheidsrelaties, zowel mannen als vrouwen als hun kinderen. Stichting 

Perspektief ondersteunt kwetsbare mensen bij herstel van hun veiligheid, 

zelfredzaamheid en participatie op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en 

relaties. Naast het verlenen van opvang is er geld nodig om te kunnen inspelen en te 

voorzien in middelen voor projecten/activiteiten, die het welzijn en de gezondheid 

bevorderen van de haar cliënten, en die niet door de reguliere subsidies worden vergoed. 

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk IBAN: NL89 INGB 0002 8471 14 

 

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

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: 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. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 315 vers 1 en 2 

Tekst: Fedde Schurer 

Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans 

 

 

ZEGEN 
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         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 

Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 

kunt u haar bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de 

achterzijde van de liturgie. 

 

 

 

AGENDA: 

 

woensdag 1 augustus 

 

 

zondag 5 augustus 

 

dinsdag 14 augustus 

12.45 u 

 

 

10.00 u 

 

10.00 u 

Pauzeconcert door Henk van Putten 

(Kappele), orgel 

 

Ds. C.A. ter Linden 

 

Paul Gerretsen: 'Samen voor ons eigen', 

rangen en standen in de oude Schilderswijk 

aan de hand van prenten, foto's en kaarten. 

 

 

 


