
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018 

-2e zondag van de Voleinding- 

-Oogstdienst van Schrift en Tafel- 

Voorganger: ds Rienk Lanooy 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Diaken: Astrid Poot 

Organist: Kees van Eersel 

Zondagskind: 

 

 

 

Vandaag neemt Peter van der Beek afscheid als Jeugdpastor van de Kloosterkerk. U 
kunt hem na de dienst in de Wandelruimte persoonlijk bedanken voor zijn inzet. In de 
Wandelruimte staan ook de tafels die Kloosterkerk Wereldwijd heeft ingericht met 
informatie over alle projecten die zij ondersteunt. 

Bij de dienst: Blijdschap om de oogst, die van het land, die van je werk. Daarover gaat 
het vandaag in de oogstdienst. Blijdschap om het niet vanzelfsprekende, de bonte 
werkelijkheid, de rijke verscheidenheid. De schrijver van de psalm, en die van de brief 
aan de Thessalonicenzen (Paulus) weten wel raad met die vreugde evenals Gerard 
Manley Hopkins, de schrijver van het gedicht 'Gevlekte pracht' (zie achter in dit 
boekje). Vandaag nemen we afscheid van de jeugdpastor Peter van der Beek. Dat hij 
gaat is jammer, maar wat blijft is de blijdschap om wat hij hier in de Kloosterkerk heeft 
verricht.  

 
Bij de kinderdiensten:  

Het afgelopen jaar hebben we veel goeds van God mogen ontvangen. De meesten van 
ons ontbreekt het aan weinig. Vandaag staan we met elkaar stil bij al het goede dat we 
hebben gekregen. De twee kindergroepen gaan samen, in de Crypt, met dit thema aan 
de slag.   
 
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 achter in 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 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 
 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 100 
Tekst:: Willem Barnard 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 131 

-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.  
 

 
 

-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 984: 1, 2, 3 en 4 
Tekst: Henk Jongerius 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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Melodie: Orlando Gibbons- Angel’s Song 

 
-gemeente gaat zitten- 

 
VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
 
 
GEBEDSGROET 
 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 126 en 1 Thessalonicenzen 5 : 14-24 
 
 
LIED: LB 720 
Tekst: René van Loenen 
Melodie: Willem Vogel –De dag, geboren uit het duister’ 
 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 712 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 

Melodie: William Crowfoot- St.Mark 

 
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 Kloosterkerk Wereldwijd, Percik in 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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Salatiga, Indonesië. Percik richt zich op de ondersteuning van de bevolking bij het 
leven in een gemeenschap gebaseerd op de waarden van tolerantie en o.a. gericht 
op de interreligieuze dialoog. Kloosterkerk Wereldwijd steunt het 
kinderprogramma Sobat Anak. Dit kindprogramma organiseert activiteiten waarbij 
kinderen van verschillende godsdienstige achtergronden met elkaar activiteiten 
ondernemen onder de noemer: we zijn verschillend, we zijn hetzelfde. Rekening 
Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd : NL37 INGB 0000 1951 00 

• De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan 
het monument Kloosterkerk. (Huishouding Kloosterkerk : 
 NL29 INGB 0000 0585 71) 
 

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. 

Bij de uitgang is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) pinbetaling kunt 

geven. 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 
-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 

 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
 
V:   door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
DANKZEGGING 

 

G:     A   -    -    -    -    -      -    -   -   -   -men 
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TAFELGEBED - tijdens het tafelgebed zingen we LB 404b 
  

 
 
 

 
 
VERVOLG TAFELGEBED 
 
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. 
 
 
 

WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
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NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de assistenten naar 
voren om samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben 
ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd. 
 
� Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers 

uitnodigen. 
� Voor degenen die tijdens het avondmaal de voorkeur geven aan druivensap boven 

wijn, staat op de tafel bij de uitdeelpunten op ieder blad een aantal bekertjes met 
druivensap. Daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. 

� Het zondagskind deelt druivensap uit voor de kinderen; zij/hij staat vooraan in de 
kerk 

 
COMMUNIE 
 
ORGELSPEL TIJDENS COMMUNIE 
 
LOFPRIJZING: 

 
 
SLOTLIED (staande gezongen) LB:  
tekst  :  Huub Oosterhuis 
muziek :  Tera de Marez Oyens 
ZEGEN 
 

 
 
 
ORGELSPEL 
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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 
 
 

Gevlekte pracht 

Glorie zij God voor bontigheid, 
voor hemelen, marmerend als koeiehuid; 
voor bloemsproetjes uitgestippeld op vlugge forellen; 
vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd 

landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit; 
en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen. 
 

Ieder net anders, zeldzaam, eigenaardig ding; 
alles wat grillig uitschuift (en wie weet hoe uit?) 
in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd; 
Hij vadert voort boven verandering; 
Hij zij geloofd. 
 

Gerard Manley Hopkins, vert. Leo Vroman 

AGENDA 
Woensdag 21 november 
 
 
 
Zondag 25 november 
 
 
 

12.45 u 
 
20.15 u 
 
  9.30 u 
10.30 u 

Pauzeconcert : Ralph Rousseau 
Meulenbroeks, viola da gamba 
ABC van de christelijke traditie 
 
Minikerkdienst (zie hieronder) 
Ds P.Lootsma –Dienst met Cantate 
‘Wachet! betet! betet! Wachet! (BWV 70) 

Zondag 25 november Minikerkdienst met het thema 'Hemels Eten' 

 

Ook heel kleine kinderen hebben al een antenne voor het heilige. Daarom is er op 25 
november van 9.30 tot 10.00 uur in de Koorzaal een speciale Minikerkdienst voor alle 
kleine kinderen en hun (groot)ouders. Een korte complete dienst, waarin alle elementen 
van de liturgie op een begrijpelijke manier voor de kinderen aan bod komen. De 
kinderen van 0 tot 4 jaar worden er actief bij betrokken. 
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Uitnodiging gemeenteplatform 29 november 2018 

 

Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst, 
aanvang 20 uur in de crypt van Kloosterkerk. 
 
Aan de orde komen: 
-De begroting 2019 
-Het vrijwilligersbeleid. 
-Voortgang beroeping nieuwe predikant. 
 
De avond wordt afgesloten door een Ad Hoc Kloosterkerk kamerkoor. Zij zullen 3 
avondliederen zingen. 
Wij besluiten de avond met een gezamenlijk lied waarna wij kunnen napraten onder 
het genot van een drankje. 
 
Namens het bestuur van de Kloosterkerk 
Astrid Poot, secretaris 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe cd organist Geerten van de Wetering 

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,-. 
 
 
 

Vacature Predikant. 

Ter vervulling van de vacature die door het vertrek van ds. Klokke is ontstaan zijn we 
op zoek naar een predikant. Wij stellen het zeer op prijs als u namen van predikanten 
die u beschouwt als goede kandidaten, bij voorkeur met een korte toelichting, 
doorgeeft aan de beroepingscommissie via godert.vanderfeltz@gmail.com of in 
telefonisch contact met Godert van der Feltz (06-51284644). Verdere informatie over 
de vacature vindt u op de website van de Kloosterkerk. 
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De sluitingsdatum is 15 december a.s. 
 
 
 
 

Concert ‘Reda Herdacht’ t.g.v. 50e sterfjaar van Siegfried Reda 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Siegfried Reda (1916 – 1968), belangrijke 
vernieuwer van de orgel- en kerkmuziek in de 20e eeuw, overleed. In het kader daarvan 
vindt er op zaterdagavond 8 december (20.15u), enkele dagen voor de sterfdatum van 
Reda (13 december), een bijzonder concert plaats in de Kloosterkerk. Aan dit concert 
zullen meewerken het Duitse vocaal ensemble Vox Avis uit Oldenburg o.l.v. Elisabeth 
Reda, kleindochter van Siegfried Reda, en daarnaast de organisten Gijs Burger 
(organist van het Reda-Schuke-orgel in de Petrikirche, Mülheim a/d Ruhr) en Geerten 
van de Wetering (organist Kloosterkerk). Zij zullen werken uitvoeren van Reda, maar 
ook van tijdgenoten (Distler, Vogel, Raphael) en enkele werken van oude meesters 
(Sweelinck, Schütz), belangrijke inspiratiebronnen voor de vernieuwers in de 20e 
eeuw. Voor aanvang van dit concert, vanaf 19.45u, zullen Elisabeth Reda en Gijs 
Burger een korte inleiding geven over het leven en werk van Reda en een toelichting 
op het programma. Meer info is te vinden op www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl . 
Kaarten in de voorverkoop via de website kosten €10, aan de deur €12. 

 
 
 
Zondag 30 december  2018 – aanvang 10.30 u.  
Cantate BWV 122 Das neugeborne Kindelein 
Residentie Bachkoor/ Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt 

Solisten: Maartje Rammeloo - sopraan 
              Jan-Willem Schaafsma - tenor 
               Mattijs van de Woerd – bas 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
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