
 
 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020  
-12e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Margreet Klokke, Leiden 
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt 

Organist: Geerten van de Wetering 
Cello: Lucia Swarts  

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
Bij de dienst: 
Naar aanleiding van de pandemie en wat deze met ons samenleven doet wordt er 
vandaag stilgestaan bij het thema 'afstand en nabijheid'.   
 

 
 
Germaine Richier (1904-1959) – Foto gemaakt tijdens tentoonstelling Museum Beelden aan Zee 
 
Bij de kinderdiensten: 
 
In de zomervakantie vertellen we ook twee bijzondere verhalen van Jezus uit het 
evangelie naar Mattheus. Het tweede verhaal volgt vandaag en gaat over een balk en 
een splinter. 
 
Een balk op je teen en een splinter in je vinger, ze doen alle twee zeer. In het verhaal 
spelen ze een andere rol. Een bijzonder verhaal van Jezus. 
 
 
 
Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten 
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MUZIEK-verstilling- 
Adagio - Allegro                                                                           Benedetto Marcello 
Uit: Sonate II per violoncello e basso continuo                      (1686 - 1739) 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
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: Psalm 92: 1 en 7 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Genève 1562 
 

-gemeente knielt of gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
G.: Amen 

 -gemeente gaat staan- 
 

LOFLIED: LB 675: 2 
Tekst: Muus Jacobse 
Melodie: Giovanni Gastoldi – ‘In dir ist Freude’ 
 

-gemeente gaat zitten, kinderen gaan naar hun eigen dienst- 
 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
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EERSTE SCHRIFTLEZING: Psalm 139: 1-12 
 
 
MUZIEK: Largo                                                                                Benedetto Marcello 
Uit: Sonate II per violoncello e basso continuo      
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Matteüs 8: 1-4 
 
 
LIED: LB 636: 1 en 3 
Tekst: André Troost 
Melodie: Gerrit ’t Hart 
 
PREEK 
 
 
MUZIEK: Andante                                                                           Benedetto Marcello 
Uit: Sonate II per violoncello e basso continuo                 
 
 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
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. 

 
 
AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 

- de kinderen komen terug in de kerk- 
 

-gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 362: 1 en 2 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’ 
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ZEGEN 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 
MUZIEK: Largo - Allegro                                                Antonio Vivaldi 
Uit: Sonate V Violoncello Solo col Basso                               (1678 - 1741) 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
1e collecte (Rode schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (Groene schaal) 
De diaconale collecte is voor Stichting Perspektief,  Deze stichting  zet zich in de 
regio  Haaglanden in voor mensen die te maken hebben met geweld in 
afhankelijkheidsrelaties, zowel mannen als vrouwen als hun kinderen. Stichting 
Perspektief ondersteunt kwetsbare mensen bij herstel van hun veiligheid, 
zelfredzaamheid en participatie op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding 
en relaties. Naast het verlenen van opvang is er geld nodig om te kunnen inspelen en 
te voorzien in middelen voor projecten/activiteiten, die het welzijn en de gezondheid 
bevorderen van de haar cliënten, en die niet door de reguliere subsidies worden 
vergoed.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte (Paarse schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 
 
Als u uw gave bancair verricht met onderstaande  QR code is 60% hiervan bestemd 
voor pastoraat en eredienst en 40% voor onderhoud van het Monument Kloosterkerk 
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Zondag 30 augustus 10.30u   ds. Rienk Lanooy,dienst met cantate 
 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube kanaal van de Kloosterkerk. 
 
 
 

 
Aanmelden voor de diensten. 

  
U kunt zich uiterlijk vrijdag tot 17.00u  aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl.  
Vermeldt u alstublieft duidelijk “aanmelding voor dd/mm/2020 ”, met de datum van 
de zondag waarom het gaat.  
Noteert u daarbij a.u.b. de namen van degenen die aanwezig zullen zijn. Mochten er 
kinderen/jongeren komen, wilt u dan ook hun leeftijd noteren zodat de leiding 
kinderdienst en crèchemedewerkers er rekening mee kunnen houden?  
   
Mocht mail niet mogelijk zijn, dan kunt u:  
Woensdag tussen 10 en 12 uur bellen naar het Kerkelijk Bureau (070 – 3461576).  
   
Als u geen bericht ontvangt, hebt u een plaats. U ontvangt dan geen bevestiging. Als 
het maximale aantal kerkgangers bereikt is, ontvangt u wél een bericht en wordt u – 
als u dat wilt – alvast op de lijst voor de volgende week geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitfestival in de Kloosterkerk,  

zondag 6 september 2020 van 13.30u - 17.00u 
 

Tijdens het Uitfestival Den Haag is in de Kloosterkerk een aangepast programma 
wegens corona. 
13.30u- 14.00u: Orgelconcert, Daniël Rouwkema 
14.30u- 15.00u: Ensemble Stella Musica 
15.30u- 16.00u: Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
16.30u- 17.00u: Quintet M. 
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70 Bijbelse Miniaturen – Carel ter Linden 
 

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan veel 
mensen beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het 
cultureel erfgoed van onze samenleving. In zijn boek “Bijbelse Miniaturen, Over 
Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en 
Jezus” laat ds. Carel ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen 
boodschappen zien van deze oude verhalen, die hun betekenis voor ons leven en de 
wereld van vandaag nergens verloren hebben. Leden van de Kloosterkerk hebben de 
70 miniaturen van Ter Linden voorgelezen. Vanaf 30 juli is er elke dag een miniatuur 
te zien en te beluisteren op het YouTube kanaal van de Kloosterkerk.  
 
Op de openingspagina van de website van de Kloosterkerk (www.kloosterker.nl) 
vindt u een link naar het YouTube kanaal.  
 
 
U kunt ook zoeken op www.YouTube.com naar “Kloosterkerk Den Haag”. Klik in de 
zoekresultaten op  

 
U vindt de miniaturen dan onder het tabblad “Playlists”.  
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 
 
Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 
 
Dan kunt u zich wenden tot de leden van de informatiecommissie, die 
voor en na de dienst aanwezig zijn bij de informatietafel in de 
wandelruimte, of onderstaand formulier invullen en afgeven bij de 
informatietafel. 
 
De heer/mevrouw ………………………………………………………. 
 
adres                     …….…………………………………………………. 
        
postcode en woonplaats  ..………………………………………………. 
 
telefoon                .………………………………………………………. 
 
e-mail adres          ………………………………………………………. 
 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      
contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 
(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  
aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of kerk.bureau@kloosterkerk.nl 
 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  
Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 

 
 
 
 


