
ZONDAG 14 APRIL 2019 

-Palmzondag- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Organist: Geerten van de Wetering 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Zondagskind: Julia 

 

 

Bij de dienst:  

Met de dienst van Palmzondag begint de Stille Week. Het feestelijke van de intocht 

mengt zich met de dreiging van het naderend einde. De kleur van intrede (rood) 

verandert tijdens de dienst dan ook in paars, de kleur van de inkeer, de kleur van de hele 

Veertigdagentijd. Vandaag vervolgen we het spoor dat het evangelie naar Johannes trekt 

aan de hand van de naamloze personages. Na de hofdienaar, de vrouw aan de bron, de 

blindgeborene en de overspelige vrouw gaat het vandaag om de bekendste onbekende. 

Hij wordt aangeduid met: 'de discipel die Jezus liefheeft' en hij komt meer dan eens aan 

het woord in de verhalen. Wie was hij en wat is zijn rol in het evangelie? 

 

 

 

Bij de kinderdiensten:  

Het is Palmzondag, daarin spelen de kinderen een bijzondere rol. Aan het begin van de 

dienst komen zij met Palmtakken de kerk binnen om de intocht van Jezus in Jeruzalem 

uit te beelden. Daarna gaan ze in de Crypt aan de slag met het maken van 

Palmpaasstokken, die ze voor het eind van de dienst in optocht de kerk indragen.  

De jongste en oudste groep gaan aan het begin van de dienst naar de Crypt en komen 

voor het einde van de dienst terug in de kerk.  

 

De kinderen zijn bij aanvang van de dienst welkom in de hal van de kosterswoning 

van waaruit zij aan het begin van de dienst de kerk binnentrekken 

 

 

 

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. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen 
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ORGELSPEL -verstilling- 

Prelude c-moll                                       Albert de Klerk 

                                                                 (1917 - 1998) 

 

BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken- 

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

 
 

-de gemeente blijft zitten om de kinderen te kunnen zien binnenkomen met 

palmtakken- 

 

INTROÏTUS: Zingend Geloven VII/ 13: 1, 2, 3, 4, 6 

Tekst : W. Barnard  

Muziek : C. Bicknell 

 

 

GESPREK MET DE KINDEREN 

 

LEZING VAN HET PALMPAASVERHAAL: Johannes 12,12-19 

 

De kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen dienst. Ondertussen zingt de 

gemeente: Zingend Geloven VII/ 13: 9, 11 en 12 

 

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.  

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



- 4 - 

 
- gemeente blijft zitten - 

LIED OM ONTFERMING: LB 547: 1, 2, 3 en 6 

Tekst: Willem Barnard 

Melodie: Ignace de Sutter 

 

GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZING: Johannes 13, 1-2; 21-38 

 

 

LIED: LB 557 

Tekst: Willem Barnard, bij Filippenzen 2,5-11 

Melodie: Theo Cockx 

 

 

 

PREEK  

 

 

LIED: LB 561 

Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 

Melodie: Willem Retze Talsma 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

G:    A         -                  -                  men. 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

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

 De diaconale collecte (groene zak) is voor VluchtelingenWerk Nederland. Deze 

organisatie, ontstaan als een initiatief vanuit de kerken, behartigt de belangen van 

vluchtelingen. Dit gebeurt door persoonlijke steun bij asielprocedures, 

gezinsherenigingsaanvragen en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 

Rekening Stichting  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. 

 

- de kinderen komen terug in de kerk met hun Palmpaasstokken, de gemeente blijft zitten 

tot zij allen op hun plaats gekomen zijn.  

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 556: 1, 2 en 5 

Tekst : Willem Barnard 

Melodie : Frits Mehrtens 

 

ZEGEN 
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ORGELSPEL:  

Fuga c-moll                                         Albert de Klerk 

 

 

Wilt u s.v.p. de 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: 

Zondag 14 april 

 

Woendag 17 april 

 

 

 

 

 

 

11.15 u 

 

12.45 u 

 

 

 

18.00 u 

19.15 u 

 

Ouders, kinderen en koffie 

 

Pauzeconcert, Coprario Consort: Esther 

Kronenburg, sopraan Juun Voorhoeve, 

gamba en barokgitaar Saartje Schrage, 

gamba en blokfluit 

Open Tafel 

Vastengroep 

 

DIENSTEN IN DE STILLE WEEK 

Witte Donderdag 18 april 

 

 

Goede Vrijdag 19 april 

 

 

 

 

Paasnacht 20 april 

 

 

Paasmorgen 21 april 

 

20.00 u 

 

 

12.30 u 

 

20.00 u 

 

 

22.30 u 

 

 

10.00 u 

Dienst met Avondmaal m.m.v. het Kloosterkerkkoor 

o.l.v. Daniël Rouwkema, organist Geerten van de 

Wetering, voorganger ds.Rienk Lanooy 

Middaggebed bij de kruiswegstaties, organist Geerten 

van de Wetering, voorganger ds.Rienk Lanooy 

Passievesper waarin wordt uitgevoerd 'The Seven Last 

Words' (Daan Manneke) m.m.v. Projectkoor o.l.v. 

Geerten van de Wetering, voorganger ds. Rienk Lanooy 

Dienst met belijdenis, doop en doopgedachtenis m.m.v. 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema, organist 

Geerten van de Wetering, voorganger ds.Rienk Lanooy 

Dienst met Avondmaal m.m.v. Kloosterkerkkoor o.l.v. 

Daniël Rouwkema, organist Geerten van de Wetering, 

voorganger ds. Rienk Lanooy 
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Johan van Oldebarnevelt in de Kloosterkerk 

 

Bij het Museumkwartier Den Haag staat deze zomer de Gouden Eeuw centraal. In dat 

kader speelt op 16 mei om 20.00u het Historisch-Theater in de Kloosterkerk de 

eenakter 'De landsadvocaat: Het leven van Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619)'. 

Van Oldebarnevelt was de buurman en bezoeker van de Kloosterkerk. Hij vond zijn 

einde op het Binnenhof op 13 mei 1619 in het conflict tussen hem en prins Maurits, op 

een paar dagen na 400 jaar geleden. Het Historisch-Theater brengt Van Oldenbarnevelts 

gehele leven indringend over het voetlicht. 

De toegangsprijs bedraagt 18 euro, inclusief een drankje en een ontmoeting met de 

acteurs na afloop. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond. Bij de 

informatietafel ligt een intekenlijst. Daar kunt u kaarten bestellen; zij liggen dan op naam 

voor u klaar op 16 mei. 

 

 

 

 

 

 

KUNST OP WEG NAAR PASEN 

 

Tijdens de periode van Advent en Kerst 2018 hing in de Kloosterkerk een aantal 

kleurrijke abstracte werken van de kunstenaar Francoise Stoop (1963). Zij maakt haar 

meeste werk met bestaande materialen (ready-mades).  Als een vervolg op deze 

expositie hangt nu in de periode op weg naar Pasen aan de witte wand een tryptiek 

(drieluik), waarvoor als basis aardappelzakken gebruikt zijn en het middendeel hangt 

aan een duig van een oud wijnvat. De kleuren van links naar rechts varieren van paars-

lila naar donkerrood en komen uit bij het licht. Zonder woorden of beelden vertellen de 

kleuren het verhaal. 

 

 

 


