
 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018 

-11e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds.Carel ter Linden 

 Organist: Geerten van de Wetering 

Ouderling:Astrid Poot 

_____________ 

 
 
Bij de kinderdienst 

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 is in de Ministeriekamer, die via 
de Apostelkapel is te bereiken. 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 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 iemand die 
in uw gedachten leeft, of voor iets dat u bezig houdt. 
 
Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken. 
 
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. 
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten. 
 
Een vriendelijk verzoek om de plaatsen op de achterbanken vóór de kunstwerken vrij 

te houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden. 
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ORGELSPEL Morgenglans der eeuwigheid                                           Jan Zwart 
                       Uit: 5 Orgelkoralen                                                          (1877 - 1937) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING: 

 
 

 
-gemeente gaat staan- 

 
INTROÏTUS: LB 213:1, 2 en 5 
tekst  : Christian Knorr von Rosenroth 
vertaling : C.B. Burger 
melodie: Muhlhausen 1662/Halle 1704 

-gemeente knielt of gaat zitten- 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 
Jezus Christus, onze Heer.  

V:        On -   ze     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. 

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

 
LOFLIED: LB 217: 1, 3, 4 en 5 
Tekst: Oda Swagemakers 
Melodie: Willem Mesdag 
 
GEBEDSGROET: 

 
 
 
GEBED 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Exodus 14 
 
 
LIED:LB 763 
Tekst: Willem Barnard, bij Jesaja 49: 8 – 13 
Melodie: Frits Mehrtens 
 

  
-de kinderen verlaten de dienst en gaan naar de Ministeriekamer- 

 
 
PREEK 

-de  kinderen komen terug  in de dienst- 
 
LIED: LB 917 : 1, 3, 4 en 5 
Tekst: Muus Jacobse, bij Marcus  6: 45-52 

G:    A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -             men. 

 V:    De      Heer         zij     met         u 

G:  Ook  met       u    zij     de       Heer 

G:    A         -                  -                  men. 
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Melodie: Jaap Geraedts 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
VOORBEDEN - 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. 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. (Rekening Kloosterkerk | IBAN: NL29INGB0000058571 
 
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: NL89INGB0002847114 
De deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie  Vrede is niet vanzelfsprekend. 
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien 
we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse 
Kerk doen we dat onder meer door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan 
vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen 
we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de 
Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun 
voor. Doet u mee? Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89INGB0002847114 
 
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  
 
SLOTLIED (staande gezongen)LB: 823: 1, 4 en 5 
tekst : Jan Wit  
muziek : Duitse melodie / Evangelische Gezangen 1806 
 
ZEGEN 

 
 

ORGELSPEL: Postlude in C              Henry Smart 

                      (1813-1870) 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om op uw plaats te blijven tot de voorganger en de ouderling van 
dienst zich naar de wandelruimte hebben begeven. 
 
Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 
 

AGENDA 
 

zondag 12 augustus   
 
dinsdag 14 augustus 
 
 
 

 
10.00 u 
 
10.00 u 

 
ds. Rienk Lanooy 
 
Lezing en Lunch  Paul Gerretsen: 
‘Samen voor ons eigen’,rangen en standen 
in de oude Schilderswijk, aan de hand van 
prenten, foto’s en kaarten’ 
 

   
 

'Kinderkamp ––––  15 & 16 september 

Het lijkt nog even weg, maar voor we het weten is het alweer zover: het kinderkamp (7 - 

12 jaar)! Van zaterdagochtend 15 september tot zondag 16 september staat het kamp 

gepland. Met elkaar hopen we een prachtig weekeinde. Als kamplocatie gaan we weer 

naar het eiland 'de Kleine Rug' in Dordrecht. Binnenkort ontvangt u meer informatie 

            A    -     -      men,    a   -     -      men,   a    -     -     men. 
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over het kamp. Staat uw kind al te springen? Geef hem/haar alvast op bij de 

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

 

 

Tienerkamp ––––  14, 15 & 16 september 

Dit jaar komt er weer een speciaal kamp voor tieners (12 - 16 jaar). Dit zal plaatsvinden 

van vrijdagavond 14 september tot zondagmiddag 16 september, op dezelfde locatie als 

het kinderkamp. Er is dus een overlap met het kinderkamp, zodat de verschillende 

groepen met elkaar in contact staan. De vrijdagavond zijn de tieners écht helemaal 

alleen op het eiland. Zij volgen hun eigen programma. Binnenkort ontvangt u meer 

informatie. Wilt u uw tiener alvast opgeven? Dit kan bij de 

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

 

 

Zondvloed Nu – hedendaagse fotografie in de Kloosterkerk 

 

Van 23 juni tot 19 september hangt er een 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 tentoonstelling is te 
bezichtigen tijdens de openingsuren van de kerk, van dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 
16.00 uur. 
 
In het kader van deze tentoonstelling volgt er nog één workshop op: 
zaterdag 25 augustus van 13.00 tot 16.00 uur in de Kloosterkerk 
 

Lezing en zelfportret:  
Bruno van den Elshout: Kijk naar jezelf! 

Bruno van den Elshout maakte een zelfportret voor de tentoonstelling Zondvloed nu. In 
zijn werk staat de volgende vraag  centraal: Wat als ik mijn eigen zondvloed ben?  
Hoe kunnen wij als mensen onze eigen grote belofte zijn, maar ook een bedreiging voor 
onszelf?  
 
Tijdens de bijeenkomst krijg je de gelegenheid om jezelf te portretteren. Bruno geeft 
hierna een korte lezing over zijn zondvloedfoto en legt hij uit hoe hij daartoe gekomen is. 
In de tussentijd worden de zelfportretten afgedrukt. De portretten worden aan het eind van 
de lezing bekeken en besproken, onderzoekend hoe we naar onszelf kijken en naar elkaar. 
Na afloop mag je je foto mee naar huis nemen. 
 
U kunt zich aanmelden via www.bijbelsmuseum.nl/activiteiten. Deelname aan de 
workshop kost € 10,00. Meldt u snel aan want het aantal deelnemers is beperkt. Deelname 
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gebeurt in volgorde van betaling. 
 
Een vriendelijk verzoek om de plaatsen op de achterbanken vóór de kunstwerken 

vrij te houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 


