
 
 

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020  
- Gedachtenis van de gestorvenen - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Marchien Holtrop  

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Julia 

m.m.v. Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt 
 
In deze dienst klinken delen uit het Requiem in d-mineur, opus 48 van Gabriel Fauré 
(1845-1924) 
 
 
Bij de dienst: 
Vandaag, Allerheiligen, gedenken wij hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. 
Het verlies van een dierbare kan voelen als wat Kopland in zijn gedicht 'Moeder en 
zoon' schrijft: "dat er gebeurde wat niet kon". Maar ook de belofte die zo krachtig met 
de christelijke traditie gegeven is, dat geen mens uit de liefde van de Eeuwige vallen 
kan, kan zo ervaren worden: als een belofte die ons zelf en alles wat we denken, 
voelen en zijn, te boven gaat. Zij is van een andere orde. In het verhaal dat het 
evangelie naar Lukas ons heeft overgeleverd gaat het ook om twee momenten "dat er 
gebeurde wat niet kon" en dat met een geheel eigen uitkomst... 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Een bijzondere zondag vandaag: we denken aan alle mensen die er niet meer zijn. Deze 
zondag is de gedachtenisdienst. Met een mooi verhaal over het hart van God praten we 
met elkaar over die mensen en natuurlijk over God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
ORGELSPEL-verstilling- 
 
Prélude                                                                  C. Franck  
Uit: Prélude, Fugue et Variation                           (1822 – 1890) 
 
 
 
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 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 
 

  -de kinderen gaan naar hun eigen ruimten - 
 
KOOR: Requiem: Introïtus en Kyrië 
 
Requiem aeternam dona eis, Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus in Sion:  
et tibi reddetur votum in Jerusalem.  
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 
Kyrie eleison, Christe eleison.  
 
Geef hun de eeuwige rust, Heer  
en laat het eeuwige licht hen beschijnen.  
U God komt lof toe in Sion,  
en in Jeruzalem zullen wij onze gelofte aan U inlossen.  
Hoor mijn gebed, tot U komt alles wat leeft. 
Heer ontferm U, Christus ontferm U. 
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GEDICHT: Moeder en zoon                             Rutger Kopland (1934 – 2012) 
 
Moeder en zoon 
Er is ergens een vijver, schrijft Ovidius, 
die ooit een moeder is geweest 
‘zij smolt weg in tranen’, rouwend 
om haar dood gewaande zoon 
 
maar hij leefde nog – hij had de dood gezocht 
door van een rots te springen, maar hij viel niet, 
in de woorden van Ovidius: ‘zwevend werd hij 
in de lucht een zwaan met witte veren’. 
 
Die dingen gebeurden toen – soms was 
de werkelijkheid zo ondraaglijk 
dat er gebeurde wat niet kon. 
 
Dit is alles wat wij weten: moeder en zoon 
herenigd – je ziet in gedachten hoe een witte zwaan 
wordt gewiegd door een vijver en je vraagt: 
zou die vogel de rouw kennen van het water 
en zou het water weten wie het wiegt. 
 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lukas 7,11-17 
 
 
PREEK 
 

-de kinderen komen terug in de kerk, 
 
KOOR: Requiem: Sanctus 
 
Sanctus Dominus, Dominus Deus, Deus  
Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra 
gloria tua. Hosanna in excelsis 

Heilig is de Heer, de Heer is God, God der 
heerscharen. Aarde en hemel zijn vol van uw 
heerlijkheid. Hosanna in de hoge. 

 
 
 
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 
 
V.: Wij noemen de namen van hen die gestorven zijn 
– bij iedere naam wordt een kaars ontstoken – 
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KOOR: LB 730 
tekst: Mattheus Verdaasdonk (1 en 2) 
tekst: Gerda Hoekstra - Vermunt / Rienk Lanooy (3) 
melodie: Herman Strategier 
 
3 Heer, wil ook mijn trooster wezen 

draag mij, ken mij, zie mij aan. 
Wees er om mijn ziel te lezen 
in de lichtglans van uw naam. 
Voed mij met herinneringen 
leer mij reizen door de pijn 
zo vertrouw ik: in uw Liefde 
zal geen mens vergeten zijn. 

 
 
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. 

 
 
KOOR: Requiem: Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,  
sempiternam requiem. Lux aeterna luceat eis, Domine; 
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius est. 
 
Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld, geef 
hun rust, eeuwige rust. Laat uw eeuwige licht hen beschijnen,  
samen met Uw heiligen in eeuwigheid, want U bent genadig. 
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AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
U kunt uw gaven voor onderstaande doelen in de kerk of thuis digitaal geven; in de 
kerk kan dat ook contant 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 het project OPstap van de Stichting Mara.  
OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers. 
Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren allerlei sportieve en culturele 
activiteiten en ontstaan er contacten waar zwerfjongeren op terug kunnen vallen. 
Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk 
om een nieuwe start te maken.  
Iedere week zijn er twee vaste activiteiten: een eetgroep op de dinsdagavond en een 
groepsactiviteit op de woensdagavond. Bij een 1-op-1 koppeling spreken de 
vrijwilliger en de jongere wekelijks samen af. 
Rekening 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 
 

-gemeente gaat staan- 
 
 
ZEGEN 
G. Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 
 
KOOR: Requiem: In Paradisum  
In paradisum deducant angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.  
Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas 
requiem.  
 
Mogen de engelen u begeleiden naar het paradijs; dat de martelaren u ontvangen bij 
uw komst en u begeleiden de heilige stad Jeruzalem in. Moge het engelenkoor u 
ontvangen, dat samen met de eens arme Lazarus u eeuwige rust krijgt. 
 
 
 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
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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. 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. 
Digitale collecte m.b.v. QR-code: 
U kunt de QR-code alleen gebruiken als u een ING rekening heeft. Scan de QR-code 
van uw keuze met uw ING bankieren app. De QR- code verdeelt u gave automatisch 
als volgt 
o QR-code 1: 60% pastoraat en eredienst/40% Onderhoud van de Kloosterkerk 
o QR-code 2: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de 
Kloosterkerk 
Heeft u geen ING-rekening verzoeken wij u gebruik te maken van een 
bankoverschrijving. 

QR code 1 QR code 2
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AGENDA 
 
maandag  2 november 
 
woensdag 4 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donderdag 5 november 
 
 
zondag 8 november 
 
 
 

20.00 u 
 
10.15 u. 
12.45 u. 
 
 
 
 
 
20.15 u. 
 
 
20.15 u. 
 
 
10.00 u. 
 
 

Literatuurkring 
 
Ochtendbijbelgroep 
Pauzeconcert: Livestream: Concerto 
Valiante: Erjan van der Velde 
(countertenor), James Hewitt (viool), 
Leah Plave (cello) en Leonardo 
Valiante (orgel) 
 
Cursus ‘Abc van de christelijke 
traditie’ 
 
Reeks voor Young Professionals 
(zie toelichting pag.9) 
 
ds.Marja Flipse, dienst der vergeving 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en 
YouTube kanaal van de Kloosterkerk 
 
 
 

 

 
 
 
Het mysterie van de mens: voorbij Harari – – voor(al voor) Young Professionals 
en studenten 
Wie of wat is de mens eigenlijk? Wie de boeken van Yuval Noah Harari of Dick 
Swaab leest, leeft in de veronderstelling dat de mens in haar/zijn huidige vorm 
binnenkort misschien niet eens meer bestaat, omdat we regelmatig worden ‘ge-
update’, of omdat onze genen zo zijn aangepast dat wij niet meer ziek worden, of 
slechts heel langzaam oud. 
Toch is het de vraag of we uit het werk van Swaab of Harari wel een goed beeld 
krijgen van wie de mens is. Dat we het menselijk gen-profiel steeds beter kunnen 
ontcijferen staat vast, maar wat is daarmee gewonnen? In hun speurtocht naar het 
wezen van de mens hebben diverse grote denkers het over een heel andere boeg 
gegooid. 
Tijdens vier bijeenkomsten gaat dr. Rico Sneller in op het onbewuste, het 
droomleven, de creativiteit en de bezieldheid van de mens. Ook zal het gaan over de 
dialogische spanning waarin elk mens staat, een spanning tot iets of iemand anders. 
Wie met al deze aspecten kennis maakt, krijgt niet alleen een ander invalshoek dan 
het materialistische mensbeeld dat Swaab of Harari impliciet uitdragen. Hij/zij 
beschikt ook over mogelijke criteria om na te denken over voorgenomen mens-
verbeterende technieken binnen de wetenschap. 
De bijeenkomsten worden begeleid door Dr. Rico Sneller en zijn goed te volgen voor 
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wie zich enige denkinspanning wil getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
Wanneer: Kloosterkerk, donderdag 5, 12, 19 en 26 november, 20.15 uur in de 
kerkruimte, zodat er genoeg afstand kan worden gehouden. Nu er veel uitvalt aan 
activiteiten en samenkomsten stellen we deze bijeenkomsten open voor een breed 
publiek, met voorrang voor studenten en young professionals.  
Het is wel nodig dat je je aanmeldt en bij 30 mensen is het vol. Aanmelden bij 
lanooy@kloosterkerk of flipse@kloosterkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden voor de diensten. 
  
U kunt zich uiterlijk vrijdag tot 17.00  uur aanmelden via 
reserveren@kloosterkerk.nl.  
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).  
Op basis van loting wordt bepaald welke 30 mensen naar de kerk kunnen komen. 
Iedereen ontvangt uiterlijk op zaterdag bericht, de mensen die mogen komen èn de 
mensen voor wie helaas geen plaats is. 
Volgende week moet u opnieuw reserveren en doet u weer mee met de loting. 
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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 

 
 
 
 
 
 


