
ZONDAG 16 DECEMBER 2018 

- 3e advent 'Gaudete' - 'Verheugt u' (Filip. 4,4) 

Voorganger: ds Rienk Lanooy 

Ouderling: Astrid Poot 

Diaken: Hans Steenbrink 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Marilena 

In deze dienst worden bevestigd tot ambtsdrager 

Gerda Hoekstra en Yorick Aler 

 

Bij de dienst: 

Aan de witte muur hangen werken van Françoise Stoop. Ze spelen daar hun spel van licht 
en kleur. Licht is kenmerkend voor de tijd van Advent waarin naar de komst van de 
Messias wordt uitgekeken, die het licht van de wereld is. Daarom wordt deze weken uit 
de profetie van Jesaja gelezen. Het gaat daar meer dan eens over licht. Er wordt op 
gehoopt, er wordt naar verlangd, het wordt verwacht, ook al zijn de tijden donker. 
Vandaag een gedeelte uit een visioen over het nieuwe Jeruzalem waarin de Eeuwige zelf 
het licht is. 
 
Bij de kinderdiensten: 

Voor in de kerk hangt een kerstster. Hij is nog niet klaar. Op de vier adventszondagen 
zullen de kinderen tijdens de kinderdiensten aan de hand van thema’s de ster laten 
groeien, tot hij op kerstmorgen in volle glorie straalt boven het pasgeboren kind. 
 Bij de kinderdiensten splitsen wij altijd op in twee groepen. De jongste groep is voor 
kinderen van 4 – 7 jaar. De oudste groep is er voor kinderen van 8 – 12 jaar. In aparte 
ruimtes horen zij een bijbelverhaal, maken deze periode een kunstzinnige verwerking en 
denken op hun eigen niveau na over bijbelverhalen of bijbelse thema's. Zo werken zij 
langzaam naar Kerstmis toe!  

 
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 achterin de liturgie. 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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ORGELSPEL -verstilling- 
Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658)                                    J.S. Bach 
Uit: 18 Leipziger Orgelchoräle 
 
 
BEGROETING 
 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

 
-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: Psalm 85: 1 en 2 
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 blijft zitten- 
 
LIED OM ONTFERMING: LB 466: 1, 2 en 5 
Tekst: Willem Barnard, naar Veni, veni Emmanuel (12e eeuw) 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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Melodie: Frankrijk, 15e eeuw?/Thomas Helmore 
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
 
LIED:(staande gezongen)LB 362: 1 en 2 
tekst  : Huub Oosterhuis, geb. 1933 
muziek : Bernard Huibers 

 
-de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

 
GEBEDSGROET 

 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Jesaja 60: 15 – 22 en Filippenzen 4: 4 t/m 9 
 
LIED: LB 450 
Tekst :     Willem Barnard, bij Filippenzen 4,4-7 
Melodie:  Frits Mehrtens 
 
PREEK 
 
AVONDMAALSLIED:LB 451:1, 4 en 5 
Tekst :     Tom Naastepad 
Melodie : Genève 1551 – Psalm 110 
 
 
 
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 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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De tweede collecte (groene zak). Mensen die slapen in portieken, parken en verlaten 
auto’s; dat is waar meestal aan wordt gedacht bij het woord dakloos. Maar dat is het topje 
van de ijsberg. Daklozen in Den Haag die leven in noodopvangvoorzieningen, in 
nachtopvang, of thuisloze mensen in Den Haag die van adres naar adres trekken vormen 
met elkaar een groep die minstens tien keer zo groot is als de groep “buitenslapers”. Ook 
zij hebben geen woning, geen thuis. Het Haags Straat Consulaat helpt, informeert, 
assisteert en behartigt de belangen van deze doelgroep. Rekening Stichting Diaconie 
Kloosterkerk: BAN: NL89INGB0002847114 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 
monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29INGB0000058571 

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 
 
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. 
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� 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 435: 1, 3 en 4ZEGEN 

 
 
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 

Dinsdag 18 december 
 
Woensdag 20 december 
 
 
 
zondag 23 december  

10.00 u 
 
18.00 u 
 
20.15 u 
 
10.00 u. 

Lezing en Lunch ds K.H. van Klaveren: 
Het Thomas evangelie, hoe het anders is? 
Open tafel 
 
ABC v.d. christelijke traditie ‘op locatie’  
 
Ds. G.J.van Aller 
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16.30 -
17.30 

Kinderkerstfeest 
 

zaterdag 5 januari 2019, aanvang 17 uur 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij  gezamenlijk  terugblikken op 
het afgelopen jaar. Het bestuur wil graag een toost uitbrengen met alle betrokkenen bij 
de Kloosterkerk op 2019 en in het bijzonder op de vrijwilligers die zich met veel 
enthousiasme inzetten voor de Kloosterkerk! Tussen de hapjes door wacht  u een 
muzikale verrassing. 
 Met een hartelijke groet, 
namens het bestuur van de Stichting Kloosterkerk, 
Sanne ten Bokkel Huinink  Astrid Poot 
voorzitter    secretaris 

 

 
 

Kinderkerstfeest op 23 december 2018 van 16.30 uur - 17.30 uur 
Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met elkaar zingen we, in een sfeervol versierde kerk, 
bekende kerstliederen. Ds. Rienk Lanooy verzorgt de inhoud van deze viering. Een feestelijk uur, 
dat traditiegetrouw zal worden afgesloten met warme chocolademelk en rozijnenbroodjes. En… 
neem je vader, moeder, opa’s, oma’s, vriendjes en de buurkinderen vooral mee! 

Uw kerkelijke bijdrage 
 De kerkrentmeesters vragen tegen het einde  van het jaar graag nog uw aandacht voor uw 
financiële bijdrage aan de kerk. Die bijdragen zijn noodzakelijk om in onze prachtige 
monumentale kerk onze diensten te kunnen houden en al onze overige activiteiten te kunnen 
blijven ontplooien. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op de rekening van de Kloosterkerk: 
rekeningnummer NL29 INGB 0000 0585 71. 
 
 
 

Kunst in de periode van Advent en Kerst 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais... 
In deze periode is werk tentoongesteld van Francoise Stoop. In haar werk speelt licht en kleur een 
belangrijke rol en daarmee sluit het aan bij het thema ´In het licht van Jesaja´ dat in de periode van 
Advent centraal zal staan. Het Hollandse landschap vormt een belangrijke inspiratiebron voor 
Françoise Stoop (1963). In haar kunstwerken verwerkt ze het verticale ritme van bomenrijen en de 
horizontale lijnen van de horizon. Ze schildert in subtiele kleuren op loshangend jute, waardoor elk 
werk een driedimensionaal aspect heeft. Niet alleen het vroege werk van Piet Mondriaan inspireert 
de kunstenares, ook de eenvoud van zijn latere composities zijn belangrijk. Evenals hij gebruikt zij 
de oneindigheid en de strenge ordening. Maar anders dan bij Mondriaan, zijn haar doeken niet 
opgespannen maar hangen ze los binnen een raamwerk of zijn eromheen geboetseerd als reliëfs en 
wordt een dimensie toegevoegd. De drager is jute, grove stof geweven uit goudachtig glanzende 
bastvezels, variërend in kleur en dikte, dat de verf soms volledig absorbeert. Het materiaal bepaalt 
mede de vorm van het schilderij en hierdoor heeft haar werk iets eigenzinnigs, een zekere 
vrijheidsdrang, alsof het elk moment uit de lijst kan springen, zoals ook het licht van Advent. 
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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,-. 
 
 


