
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018 

-Gedachtenis van de gestorvenen- 

Voorganger: Ds. Rienk Lanooy 

Organist: Geerten van de Wetering 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Zondagskind: Niels 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

m.m.v. Marjolein Kolkert, sopraan 

en Collegium Delft 

_____________ 

 

 

Bij de lezingen: 

De afgelopen periode klonken, hier in de Kloosterkerk, verhalen van Abraham en Sara. 

Het zijn grote namen in de verhalen van Israël. In die verhalen komen ook mensen zonder 

naam voor. Hun bestaan wordt even aangestipt om daarna weer ongenoemd te verdwijnen. 

Vandaag gaat het over zo'n naamloze. Het is de voedster van Rebekka, de schoondochter 

in spe van Abraham en Sara. Haar bijbelse rol is uiterst bescheiden. Tot ze sterft: dan 

wordt ze wel met name genoemd. In die naam leeft zij voort en is zij gekend, zoals dat ook 

voor onze gestorvenen geldt. Daarom klinken hier vandaag hun namen. 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

De kinderen en de tieners houden, elk op hun eigen niveau, zich met het thema van deze 

Gedachtenisdienst bezig. Ook zij kennen verlies en verdriet. Samen gaan we iets maken, 

waar zij hun herinneringen een plek kunnen geven.  

Zij komen terug in de kerk om het ritueel rondom het gedenken bij te wonen. 

 

 

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- 

Wachet auf, ruft uns die Stimme (I - Langsam)                  Johann Nepomuk David 

Uit: Choralwerk IV                                                                             (1895 - 1977) 

 

 

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: LB 90a: 1, 2, 5 en 6 

Tekst: Isaac Watts – ‘O God, our help in ages past’ 

Melodie: Supplement to the New Version 1708 

 

 

- 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. 
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       G:      A  -   men.  
 

 

KOOR:        Requiem                                                                John Rutter  (* 1945 

 

Requiem aeternam 

 

 

Requiem aeternam dona eis, Domine:  

et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus 

Deus in Sion, et tibi reddetur votum in 

Ierusalem: exaudi orationem meam, ad te 

omnis caro veniet. 

 

Kyrie, eleison!  

Christe, eleison!  

Kyrie, eleison! 

Geef hun eeuwige rust, o Heer:en laat het 

eeuwige licht over hen schijnen. U, God, 

komt een lofzang toe in Sion, en U zal een 

gelofte afgelegd worden in Jeruzalem: 

Verhoor mijn gebed; tot U komt alle vlees. 

 

Heer,  ontferm U! 

Christus, ontferm U! 

Heer, ontferm U! 

 

- gemeente gaat staan 

LOFLIED : LB 713: 1, 2 en 5 

Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Willem Vogel 

 

 

 

- 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.  
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SCHRIFTLEZINGEN: Genesis 24,54b-61 en 35,6-8 en Markus 12, 26-27 

 

 

 

LIED: LB 728 

Tekst:     Muus Jacobse, bij Hebreeën 11 

Melodie: Willem Vogel 

 

 

PREEK 

 - de kinderen komen terug in de dienst - 

 

 

KOOR:     Lux Aeterna                 

 

I heard a voice from heaven saying unto 

me: Blessed are the dead who die in the 

Lord, for they rest from their labours: even 

so saith the Spirit.  

 

Lux aeterna luceat eis Domine: Cum 

sanctis tuis in aeternum, quia pius es.  

 

 

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux 

perpetua luceat eis. 

 

 

Ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij 

zeggen: Zalig zijn de doden die in de Here 

sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, 

opdat zij rusten van hun inspanningen. 

 

Laat het eeuwige licht over hen schijnen, o 

Heer. Met uw heiligen in eeuwigheid, want 

gij zijt barmhartig. 

 

Geef hun eeuwige rust, o Heer en laat het 

eeuwige licht over hen schijnen. 

 

 

 

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 

- gemeente gaat staan -  

V.: Wij noemen de namen van hen die gestorven zijn- 

 

LIED: LB 730 

Tekst:     Mattheus Verdaasdonk 

Melodie: Herman Strategier 

 

- gemeente gaat zitten - 

KOOR:   Pie Jesu 

 

Pie Jesu Domine, dona eis requiem.  

Pie Jesu Domine, dona eis sempiternam 

requiem. 

Barmhartige Heer Jezus, geef hun rust. 

Barmhartige Heer Jezus, geef hun eeuwige 

rust. 
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GEBEDSINTENTIES  

 

VOORBEDEN – STIL GEBED – GEBED DES HEREN: 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschied 

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: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor het project OPstap van de Stichting Mara.  

OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers 

Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren allerlei sportieve en culturele activiteiten 

(één-op-één of in een groep). Door samen dingen te doen, ontstaan er contacten waar  

zwerfjongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het  

hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken. Iedere  

week zijn er twee vaste activiteiten: een eetgroep op de dinsdagavond en een  

groepsactiviteit op de woensdagavond. Bij een 1-op-1 koppeling spreken de  

vrijwilliger en de jongere wekelijks samen af. Rekening 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 -‘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. 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

 

SLOTLIED (staande gezongen) LB 737: 1, 2, 14, 15, 18 en 21 

 
 

 

ZEGEN 

 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 
 
ORGELSPEL:   Da pacem                                                                                  Arvo Pärt 

 

 

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. 

 

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 hem bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van 

de liturgie. 

 

 

 

 

AGENDA 

 

woensdag 7 november 

 

 

 

donderdag 8 november 

 

 

zaterdag 10 november 

 

 

zondag 11 november 

 

 

12.45 u. 

 

20.15 u. 

 

20.15 u. 

 

 

16.00 u. 

 

 

10.00 u. 

 

 

Pauzeconcert door Paul Eggen, viool en 

Marsha Malénko, piano. 

‘ABC van de christelijke traditie’ 

 

‘Kloosterkerk Academie’ (zie toelichting) 

 

 

Orgelconcert door Geerten van de 

Wetering (zie toelichting) 

 

Ds. Barbara de Beaufort 
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dinsdag 13 november 

 

17.00 u.  

 

 

 

10.00 u. 

 

 

Choral Evensong m.m.v. projectkoor  

o.l.v. Daniël Rouwkema, organist: Geerten 

van de Wetering. 

 

Lezing en Lunch, spreker: Raimond Giard: 

Ninevé, 9000 jaar (bijbelse) geschiedenis 

Colleges over ethiek en filosofie in Kloosterkerk 

Na vier goedlopende seizoenen organiseert de Kloosterkerk voor de vijfde keer de 

‘Kloosterkerk Academie’. Dit jaar zal het terrein van de ethiek verkend worden. Ieder is 

van harte welkom. De colleges beginnen om 20:15 en worden afgesloten om 22:00. 

Entree is €5, incl. een glas wijn of jus. 

 

8 november 

 

In een gesprek tussen hoogleraar geneeskunde Martina Cornel en 

hoogleraar theologie Matthias Smalbrugge worden vragen over het begin 

van het leven besproken. Hoe gaan we om met technologische 

ontwikkelingen en hun implicaties? 

15 

november 

 

Hoogleraar klinische genetica en psychotherapeut Aad Tibben geeft een 

college over voortschrijdende kennis in genetica, en onze gezondheid in 

de toekomst. Wat betekent dit voor onszelf en voor onze naasten? 

 
 

 

 

 

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,-. Op zaterdagmiddag 10 november (16.00u) zal 

tijdens een concert muziek van de nieuwe cd klinken en daarnaast orgelmuziek uit de 

periode van WO I, in het kader van de 100e gedenkdag van het einde van deze oorlog 

(11 november 1918). 
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'Sirkelslag KIDS’ 

 

Op vrijdagavond 16 november is er weer Sirkelslag KIDS. Dit is een jaarlijks spel voor 

kindergroepen, met kinderen in de leeftijd van 8 - 12 jaar, uit heel het land.  

Dit jaar is het thema 'Vertrouw op God'. En het verhaal gaat dit keer over Mozes. Het 

belooft een spannende en interactieve avond te worden, met de andere kinderen uit de 

Kloosterkerk. 

Het spel duurt van 19.30 uur - 21.00 uur. Fijn als je rond 19.15 uur aanwezig bent, want 

dan zitten we om half 8 startklaar! Laat je voor maandag 12 november weten of je erbij 

bent? Dit kun je doorgeven via: jeugdwerk@kloosterkerk.nl of 

m.holtrop@kloosterkerk.nl' 

 

 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

De sluitingsdatum is 15 december a.s. 
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Onderstaande pagina  kunt u  invullen en in de collectezak stoppen, afgeven bij 

de informatietafel of opsturen naar: Kerkelijk Bureau Kloosterkerk, 

Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

 

dhr/mevr: ..……………….………………………….……………………. 

 

adres: …..………….…………..…………………….……………………. 

 

pc + woonplaats: ………..………………………….…………………….. 

 

telefoon: …………….………..…………………………………………… 

 

e-mail adres: ……………………………………………………………… 

 

¤   wil graag een gesprek hebben met:  

¤  een van de predikanten  

¤  een contactpersoon uit de gemeente 

¤   wil graag informatie ontvangen over de Kloosterkerkgemeente 

¤   wil  zich graag abonneren op nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

     ( digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 

 

 


