
 
 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020  
-15e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Netty de Jong-Dorland, Utrecht 
Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Stef 

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
In deze dienst zetten we de eerste voorzichtige stapjes in de richting van het 
samen zingen. Nog steeds worden de liederen alleen gezongen door het ensemble, 
maar als gemeente wordt u uitgenodigd om in te stemmen met de vaste gezongen 
onderdelen van de liturgie. 
 
Bij de lezingen: 
De Schriftlezingen zijn de lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster voor de 
laatste zondag van de zomer / de vijftiende zondag na Pinksteren. 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
In de eerste weken na de zomervakantie beginnen we een serie ‘girlpower’ verhalen. De 
Bijbel staat vol met stoere en spannende verhalen waar mannen een hoofdrol hebben, 
maar er zijn zeker ook vrouwen en meisjes in de Bijbel die daar zeker niet voor 
onderdoen.  
 
Vandaag voor de jongsten het Godly Play verhaal over Ruth. Ruth gaat op reis samen 
met Noomi, zonder eigenlijk te weten waar ze terecht gaat komen. Verschillende keren 
wordt gevraagd of ze dit echt wel wil, maar ze gaat door, dat is een mooie basis te 
spelen in en met haar verhaal. De oudste kinderen lezen het verhaal van Ruth en Noomi 
zelf. Stel je eens de vraag die Ruth kreeg: ga je wel mee of toch maar niet. Het zijn 
vragen die niet alleen aan Ruth zijn gesteld, maar ook aan jou: doe je iets wel of juist 
niet. Ja of nee: jij kiest! 
 
De jongste kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen Godly Play ruimte. 
De leiding brengt uw kind aan het einde van de dienst naar de wandelruimte en wacht 
op uw komst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten 
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ORGELIMPROVISATIE -verstilling- 
 
 
 
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 84: 1 en 6 
Tekst: Jan Wit 
Melodie: Genève 1562 
 

-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 302 
Tekst: Nikolaus Decius – ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ 
Melodie: Leipzig 1539 
Vertaling: Dirk Christiaan Meyer jr; Jan Wit 
 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen 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 

 
 
SCHRIFTLEZING O.T. : Exodus 32 : 7 - 14 
 
Koor: Psalm 103: 8-12   Henry Walford Davies (1896-1941) 
 
 
SCHRIFTLEZING N.T. : Matteüs 18: 21 - 35 
 
 
Koor: Ubi caritas et amor     Maurice Duruflé (1902-1986) 

 
 
PREEK 
 
 
Motet: Remember not, Lord, our offences   Henry Purcell (1659-1695) 
 
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. 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
- de kinderen komen terug in de kerk- 

 
-gemeente gaat staan- 

SLOTLIED: LB 796: 1 en 2 
Tekst: Johann Agricola – ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ 
Melodie: Wittenberg 1533 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
 
ZEGEN 

 
 
 

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL: 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)                               Johann Sebastian Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                                                      (1685 - 1750 
 
 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Wilt u a.u.b. deze 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 / bekijken en desgewenst downloaden via het YouTube kanaal 
Stichting Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl.  
 
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 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 
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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 

 
 
Steeds meer mensen maken gebruik van de QR code ! 
Let op: De QR codescanner op de bankapp werkt alleen als deze van dezelfde bank is 
als de ontvangende bank, niet wanneer het van een andere bank is. Mocht u een 
andere bank hebben dan de ING voor st. Kloosterkerk en de ABNAMRO voor st. 
Monument Kloosterkerk, dan kunt u ook gebruik maken van een algemene QR 
scanner of de tikkie app.  
 
Abonnementsgeld Papieren Nieuwsbrief - mocht u de €32,50 nog niet voldaan 
hebben, dan zien wij deze graag z.s.m. tegemoet op NL90 INGB 0005 7364 35 ovv 
"abonnementsgeld 2020".  
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AGENDA 
 
zondag 13 september 
woensdag 16 september 
 
zaterdag 19 september 
 
zondag 20 september 
 
 
 

 
12.30u -16.00u 
12.45u 
 
17.00u 
 
10.00u 
 
 
17.00u 

 
Open Monumentendagen ( zie kader) 
Katja Pitelina (dwarsfluit), Anna Karpenko 
(piano) 
Vesper m.m.v. Kloosterkerk-ensemble o.l.v. 
Daniël Rouwkema 
ds.Rienk Lanooy, dienst van Schrift en Tafel 
m.m.v. Kloosterkerk-ensemble o.l.v. Daniël 
Rouwkema 
Vesper (zie toelichting) 

 

Open Monumentendagen zaterdag 12 en zondag 13 september 
Dit jaar zal het sober zijn i.v.m. de Covid 19 maatregelen! Op zaterdag is de kerk 
open voor het publiek van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag na de dienst van 12.30 
tot 16.00 uur. Men kan na registratie bij binnenkomst via de aangegeven route 
rondlopen. Op 3 plekken zal er iemand staan die iets kan vertellen wat te maken heeft 
met de Kloosterkerk en met haar geschiedenis. We kunnen nog hulp gebruiken, dus 
als u in dat weekend een handje wilt helpen, meld U dan s.v.p. aan bij Yna Visser: e-
mail: y.visser@kloosterkerk.nl 
 
 
 

 
Vanwege het 100-jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk, voortgekomen 
uit de gemeente van de Duinoordkerk, had de jubileumcommissie een meerdaags 
festival voorbereid, waarin de viering van de getijden op vrijdag, zaterdag en zondag 
de rode draad zou vormen. We moeten onze activiteiten helaas beperken. Maar op 
zaterdag 19 en zondag 20 september a.s. worden drie getijdenvieringen gehouden. 
 
19 september, 17.00 uur, GELOOF, vesperviering naar het model van de 
Duinoordkerk, o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
20 september, 10.00 uur, HOOP, viering m.m.v. het Kloosterkerkkoor 
20 september, 17.00 uur, LIEFDE, experimentele vesperviering o.l.v. Geerten van de 
Wetering. 
Aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl . 
Van harte welkom! 
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Aanmelden voor de diensten. 

  
U kunt zich uiterlijk vrijdag tot 17.00  uur 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. 
 

Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’ 
Zou je wel eens verder willen praten over de inhoud van een kerkdienst en wat daar 
gezegd en gezongen wordt? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te maken voor 
jezelf om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere mensen 
leren kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij?  
Dan is de cursus ‘ABC van de christelijke traditie’ iets voor je. Deze cursus wordt elk 
jaar gegeven, dit jaar voor het eerst door ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy 
samen. In ongeveer zestien woensdagavonden sta je met deelnemers van twintig tot 
tachtig jaar stil bij vragen als: - De bijbel, wat is dat voor een boek? - Hoe kun je het 
zo lezen, dat de oude woorden ook in deze tijd aanspreken? - Waar denk je eigenlijk 
aan, als je ‘God’ zegt? - Wie is Jezus voor je? - Wat betekent het verhaal van zijn 
lijden en opstanding voor mensen vandaag? - Wat wordt er bedoeld met de ‘heilige 
Geest’? - Hoe kun je bidden? - Kun je spreken over zoiets als ‘christelijke ethiek’? 
Wat gebeurt er in de liturgie van de kerkdienst? De cursus staat open voor iedereen, 
of je niet wel of niet lid bent van de Kloosterkerk.  
De eerste avond (corona-proof!) zal zijn op 23 september om 20.15 uur.  
Voor nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij beide predikanten 
(flipse@kloosterkerk.nl / lanooy@kloosterkerk.nl) Van harte welkom! 
 
 

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.  
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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”.  
 
 


