
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 

-1e zondag van de voleinding- 

Voorganger: ds Barbara de Beaufort (Huizinge) 

Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Timo 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

Het spijt me, vergeef me... Het is snel opgeschreven, maar is het ook zo snel gezegd? En het 

omgekeerde: Het is oké, ik vergeef het je! Hoe makkelijk zeg je dat? Wanneer is het 

moeilijk en valt het ook wel eens mee? En hoe zit het eigenlijk met God? De kinderen staan 

deze morgen stil bij deze vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 

Praeludium                                                    Paul Hindemith 

Uit: Zwei Stücke (1918)                               (1895 - 1963) 

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G.: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G.: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

-gemeente gaat staan- 

 

 

INTROÏTUS: LB 206: 1, 2, 3 en 4 

Tekst: Michael Weisse – ‘Es geht daher des Tages Schein’ 

Melodie: Melchior Vulpius – ‘Der Tag bricht an und zeiget sich’ 

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

 

-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:206: 6 en 7 

 

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

 

 

 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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GEBEDSGROET 

 

V: De Heer zij met U 

G: Ook met u zij de Heer 

 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZINGEN: 1Samuel 12: 18-24, Lucas 22: 31-32, 1Timoteus 2: 1-4 

 

 

LIED: Psalm 20: 1 en 2 

Tekst: Willem Barnard 

Melodie: Genève 1551 

 

 

LEZING: Citaat Meister Eckhart uit preek  ‘In hoc apparuit caritas’, 6 (uit: De verborgen 

schat in de akker – Ton van der Stap. blz. 51) 

 

LIED: LB 897 

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Berry van Berkum 

 

 

 

 

PREEK 

 

LIED: LB 860: 1, 3 en 4 

Tekst: Andries Govaart 

Melodie: Rob Goorhuis – ‘De weg is afgelopen’ 

 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

DANKGEBED - STILLE VOORBEDE, beantwoord met gezongen: ‘Heer ontferm 

U’(Taizé)- GEBED DES HEREN  

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

G:     A   -    -    -    -   -   --   -    -            men. 
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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 Huishouding Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd, Percik in 

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, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

SLOTLIED (staande gezongen) :LB 416 

Tekst: Jeremiah Rankin – ‘God be with you till we meet again’ 

Melodie: Ralph Vaughan Williams 

Vertaling: Gert Landman 

 

ZEGEN 
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ORGELSPEL 

 

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 

 

AGENDA 

 

zondag 11 november  

 

 

 

dinsdag 13 november  

 

 

 

 

woensdag 14 november 

 

 

donderdag 15 november 

 

vrijdag 16 november 

 

 

zondag 18 november 

17.00 u 

 

 

 

10.00 u 

 

 

20.15 u 

 

10.15 u 

18.00 u 

 

20.15 u 

 

19.00 u 

19.00 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 

Voorbereiding doopdienst 

 

Ochtendbijbelgroep 

Open Tafel 

 

Kloosterkerk Academie ( zie toelichting) 

 

Sirkelslag KIDS (zie toelichting) 

Jeugdkapel bovenbouw 

 

ds. Rienk Lanooy – Oogstdienst van Schrift en Tafel 

Afscheid jeugdpastor Peter van der Beek 

 

 

Vanochtend is in de Wandelruimte een Amnesty stand met informatie over de activiteiten 

t.b.v. de mensenrechten wereldwijd. 

 

 

 

 

 

 

Kloosterkerk Academie 2018 

Colleges over ethiek en filosofie in Kloosterkerk 

Na vier goedlopende seizoenen organiseert de Kloosterkerk voor de vijfde keer de 
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‘Kloosterkerk Academie’.  

Na de colleges van Chris Doude van Troostwijk, Martina Cornel en Matthias 

Smalbrugge volgt nog één avond. Die zal zijn op 15 november 20.15 uur. 

Dan zal hoogleraar klinische genetica en psychotherapeut Aad Tibben een college 

geven over voortschrijdende kennis in genetica, en onze gezondheid in de toekomst. 

Wat betekent dit voor onszelf en voor onze naasten? 

 

Ieder is van harte welkom. Entree is €5, incl. een glas wijn of jus. 

 

'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. 

 

 

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,-. 

 

 

 

 

 

Uitnodiging gemeenteplatform 29 november 2018 

 

Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst, 

aanvang 20 uur in de crypt van Kloosterkerk. 
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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 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


