KLOOSTERKERK
Zondag 26 April 2020
-3e zondag van Pasen Misericordia domini -Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen CoronavirusVoorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering
ORGELSPEL:
Christ ist erstanden (BWV 627)
Uit: Orgelbüchlein

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

WELKOM
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING

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.

G:

A

-

-

men.

LOFLIED: Psalm 66:1, 2 en 7
LEZING: Johannes 16,16-24
OVERDENKING
ORGELSPEL:
Sinfonia uit cantata
'Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen' (BWV 146)
Bewerking voor orgel: Geerten van de Wetering
GEBEDSINTENTIES

Johann Sebastian Bach

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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

SLOTLIED: LB 974: 1, 2, 3 en 5
ZEGEN

ORGELSPEL:
Heut triumphiret Gottes Sohn (630)
Uit: Orgelbüchlein

Johann Sebastian Bach

1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
2e collecte
De diaconale collecte is voor “2GO” 2GO zet zich in voor mensen die slachtoffer zijn geworden van
mensenhandel of van huiselijk geweld. Maatjes worden onder regie van STEK gekoppeld aan een vrijwilliger,
die samen met hen activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. 2GO is bestemd
voor Vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in andere sectoren
zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk of recent of langer geleden slachtoffer zijn geworden
van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen in en buiten Europa.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten. Steunt u onze musici?
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo'n belangrijke bron van troost is, dat wij
in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten missen. Deze zondag 26 april zou een Bachcantate
moeten klinken. Voor de musici is deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren.
Voor velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd. Daarom roepen wij u van harte op: wilt u alstublieft uw
bijdrage blijven leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten name van Stichting Cantatediensten
Kloosterkerk.

