
ZONDAG 23 SEPTEMBER  2018- 

- 18e zondag na Pinksteren-   

Voorganger: ds. K. Wigboldus 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Organist: Cor de Jong 

 

 
_____________ 

 
 
 
Bij de kinderdiensten: 

Vorige week waren de kinderen nog op kamp. Inmiddels hebben zijn zij weer thuis. Hoe 
kijken zij terug op deze reis? Abraham en Sara hebben ook veel gereisd. De komende 
weken verdiepen wij ons in hun levens. Er gebeurde van alles met hen en hun familie.  
 
De jongste kinderen horen hier een toepasselijk Godly Play-verhaal bij. 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. 
 
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 het geluid van  uw mobiele telefoon uitzetten. 
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Preludium in c BWV 546                                                   Joh.Seb. Bach (1685-1750) 
 
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 149: 1 en 2 
Tekst: Jan Wit   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- 
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LOFLIED LB 713: 1, 2 en 5 
tekst : W. Barnard 
melodie: Willem Vogel  
 

-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: Genesis 13 
 
LIED: LB 119A: 1, 2 
Tekst: Sytze de Vries, naar Psalm 119, 89 – 112 
Melodie: Willem Vogel 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 14: 14 – 20 
 
LIED: LB 119A: 3 en 4 
REEK 
 
LIED: LB 802: 1, 3, 4 en 6 
Tekst: Jan Wit 
Melodie: Wim ter Burg 
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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  
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 het project ‘Wereldhuis’ van Stek. (Stichting  
voor Stad en Kerk). Het Wereldhuis fungeert als ontmoetingsplek en als advies- en  
kennniscentrum. Het adviseert en ondersteunt ‘ongedocumenteerden’ (migranten  
zonder verblijfsvergunning) in Den Haag, die zijn uitgesloten van sociale rechten. Het  
organiseert diverse activiteiten om hen uit hun isolement te halen en  probeert het 
maatschappelijk draagvlak ten aanzien van deze mensen te vergroten.  
Rekening  Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89INGB0002847114) 
 
De deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie. De Rukum-regio in Nepal levert maar 
voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is 
chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de 
bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het 
Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het 
uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en 
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente 
en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door 
voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit 
vernieuwende project! 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89INGB0002847114 
 
Wanneer uw telefoon op -stilstand- 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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ORGELSPEL: Adagio ma non troppo uit Sonate in e op.27 - Carl Piutti (1846-1902) 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 
 
 
SLOTLIED (staande gezongen) 823: 1, 4 en 5 
tekst : Jan Wit  
melodie: Duitse melodie / Evangelische Gezangen 1806 
 
ZEGEN 
 
 

       G:             A-        -          -            -         men.  
 
ORGELSPEL: Postludium: Fuga in c BWV 546 - Joh. Seb. Bach 
 

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

Maandag 24 september 
 
Zondag 30 september 
 
 
 

20.00u 
 
10.30u. 

Literatuurkring: John Steinbeck: De druiven der 
gramschap 
Ds Rienk Lanooy – dienst met cantate: ‘Wer 
sichselbst erhöhet, der soll erniedriget werden’ 
BWV 47 
Voor de cantate vertelt Ellen van der Sar de 
kinderen over de componist en de wereld van de 
cantate, waarna zij vanaf de voorste banken van 
de kerk de cantate bijwonen. 

 

. 

Liturgie in de Kloosterkerk - de Ethische Richting en liturgie in de Kloosterkerk 

De Kloosterkerk wordt vaak een liturgische gemeente genoemd. Maar wat houdt dit 
begrip in en is de Kloosterkerk bij uitstek een liturgische gemeente? Paul Gerretsen 
spreekt over de geschiedenis van de liturgie in de Kloosterkerk. Rienk Lanooy - 
predikant - , Geerten van de Wetering – organist - en Daniel Rouwkema – cantor – 
zullen hun visie op liturgische diensten geven.  

zondag 7 oktober 2018, 16.30 - 17.30 uur 

Toegang € 5  
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'Kijk & Proef - Godly Play 

Sinds 2014 is Godly Play onderdeel van de Kloosterkerk kinderdiensten.  

De verteller neemt de kinderen mee in de Bijbelverhalen met spel, maar ook met de 
stilte. Na het verhaal spelen de kinderen verder met de Godly Play materialen of in het 
knutselatelier. 

Op zondag 7 oktober is er na de dienst een ‘Kijk en Proef’ in de Godly Play ruimte. 

• Kijk: de materialen en het atelier kunnen worden bekeken. 

• Proef: de verhalen worden verteld, Exodus en de Zaaier. 

Iedereen is welkom, het is nadrukkelijk ook voor ouders/volwassenen.' 
 
 

 
Lezing en Lunch 

9 oktober 10.00 u : Lezing en Lunch: Geerten van de Wetering: 
Muziek tijdens het interbellum (1918-1939). 

 
 
 

� Onlangs is de eerste solo-cd van organist Geerten van de Wetering verschenen, 
opgenomen in de Kloosterkerk. De titel van de cd luidt '1918 - Organ music from a new 
era'. Het jaar 1918, waarin WO I beëindigd werd, is als uitgangspunt genomen voor een 
nieuwe tijd, waarin ook in de (orgel)muziek vele nieuwe stromingen ontstaan. De cd is te 
koop bij de informatietafel voor €15,-. 

 
 

 

 

"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! 
 


