
 
 
 

ZONDAG 15 NOVEMBER 2020  
-2e zondag van de voleinding- 

-oogstdienst- 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Marchien Holtrop 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Maarten 

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
Bij de dienst: 
In de maand november wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden waarin 
een ritueel centraal staat: gedenken, vergeven en danken voor de oogst. Dat laatste 
gebeurt vandaag. We doen dat, zoals ook in de voorgaande diensten, aan de hand van 
een gedicht – vandaag de bekende woorden van Ed Hoornik over hebben en zijn – en 
van een gelijkenis die begint met een rijke man, die later niet alleen rijk maar ook 
dwaas blijkt te zijn. Zouden die twee, rijkdom en dwaasheid, iets met elkaar te maken 
hebben en wat dan? De gelijkenis legt het bloot. 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Het is feest in de kerk, want we willen laten zien dat we elke dag weer blij zijn met 
heerlijk eten op ons bord, fruit en andere lekkere dingen tussendoor. Kortom, we 
hebben geen klagen over ons eten. Deze dienst heet 'oogstdienst'. We lezen een verhaal 
over appelbomen. Natuurlijk gaat het daarin ook over appels. Iets vergelijkbaars staat er 
in de Bijbel over een vijgenboom en de vijgen. Maar er wordt niet alleen gelezen: we 
gaan ook aan de slag met de oogst, de appeloogst. Doe je mee? We gaan er iets lekkers 
van maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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ORGELSPEL-verstilling- 
Improvisatie Lied 713 'Wij moeten Gode zingen' 
 
 
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: LB 65: 1 en 2 
Tekst:     Willem Barnard 
Melodie: Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 – Psalm 72 
Zetting:   Daniël Rouwkema 
 
Koor Antifoon: 
U kroont het jaar met uw goede gaven, 
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. 
 
 
Herhaling antifoon 

-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 713: 1, 2 en 4 
Tekst:     Willem Barnard 
Melodie: Willem Vogel 
Zetting:  Daniël Rouwkema 
 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren- 
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GESPREK MET DE KINDEREN 
 

- de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 
 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
GEDICHT                              Ed Hoornik      (1910-1970)  
 
Op school stonden ze op het bord geschreven, 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
de een werklijkheid, de andre schijn. 
 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven de dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 
 
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worden opgelicht. 
 
SCHRIFTLEZING: 12,13-21 
 
Koor: Motet over Lukas 12,22-23                            Daniël Rouwkema 
Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, 
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. 
Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. 
 
 
PREEK 
 
MOTET                                  John Rutter (*1945) 
For the beauty of the earth 
For the beauty of the skyes 
For the love 
Wich from our birth 
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Over and around us lies 
Over and around us lies 
 
Lord of all to thee we raise 
This our joy ful hymn of praise 
 
For the beauty of the hour 
Of the day and of the night 
Hill and vale 
And tree and flower 
Sun and moon and stars of light 
Lord of all to thee we raise 
This our joy ful hymn of praise 
 
For the joy of human love 
Brother, sister, parent, child 
Friends on earth 
And friends above 
For a gentle 
Thoughts and mild 
 
Lord of all to thee we raise 
This our joy ful hymn of praise 
 
For each perfect gift of thine 
To our race so freely given 
Graces human and divine 
Flow'rs of earth and buds of heav'n 
Flow'rs of earth and buds of heav'n 
 
Lord of all to thee we raise 
This our joy ful hymn, our joy ful hymn of praise 
This our joy ful hymn of praise 
 
 
 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
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 
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 Jongeren Interventie Team. Jongeren die voortijdig 
van school gaan, werkeloos zijn en veel op straat rondhangen, veroorzaken overlast in 
buurten. Een deel van hen loopt het risico om in de criminaliteit terecht te komen. Om 
de kans op afglijden te verkleinen, biedt het JIT een preventieve, professionele en 
outreachende aanpak. Bij het JIT worden deze jongeren uitgedaagd en gestimuleerd 
om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de verantwoordelijkheid 
voor te nemen. De begeleiding van het JIT is uitnodigend en erop gericht de jongere 
sterker te maken, zodat hij zich op aanvaardbare wijze staande kan houden. 
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 
 

-de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan- 
 
SLOTLIED: LB 718: 1, 2 en 4 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Willem Vogel 
Zetting;    Daniël Rouwkema 
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ZEGEN 
 
G. Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL: 
Gavot                                                       William Boyce 
Uit: Symphony no. 4                                (1711 - 1779) 
 
 
 
 
 
 
 
-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.  
Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 
kunt u hem bellen of een e-mail sturen: lanooy@kloosterkerk.nl of 070-3244779 
(spreekuur di t/m vrij 9.00-9.30u). 
 
 
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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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).  
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. 
 
AGENDA 
 
woensdag 18 november 
 
 
donderdag 19 november 
(onder voorbehoud) 
 
 
 
vrijdag 20 november  
 
zondag 22 november 
 
 
 
 

 
20.15 u 
 
 
20.15 u 
 
 
 
 
12.45 u 
 
10.00u 
 
 
 
 

 
“ABC van de christelijke traditie” 
 
 
Het mysterie van de mens: voorbij 
Harari - voor(al voor) Young 
Professionals en studenten 
(zie toelichting) 
 
Sirkelslag KIDS 
 
ds. Alex van Ligten 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) 
en YouTube kanaal van de 
Kloosterkerk) 
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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 
wie zich enige denkinspanning wil getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
Wanneer: Kloosterkerk, donderdag 19, 26 november, 3 en 10 decmber 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 
 
 
 
 
 
 


