ZONDAG 17 JANUARI 2021
-2e na EpifanieVoorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
In de weken van Epifanie (verschijning van de Heer) lezen we uit het boek Jona,
genoemd naar de hoofdpersoon van het verhaal. Het boek – eerder een soort novelle –
beslaat slechts vier hoofdstukken. Om die reden behoort Jona tot de 'kleine profeten'.
Ook in figuurlijk opzicht is Jona geen grote, grootse profeet. Tegen heug en meug
verkondigt hij de boodschap van de Eeuwige die uiteindelijk toch in goede aarde blijkt
te vallen. Zover is het vandaag nog niet. Jona is vooral met zichzelf bezig. Hij gaat
kopje onder, maar dat is niet het einde van het verhaal.

-3ORGELSPEL-verstillingPsalm 116 (vs 1 & 2)

Anthoni van Noordt
(1619 - 1675)
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INTROÏTUS: LB Psalm 116: 1, 2, 4 en 6
Tekst: Muus Jacobse
Melodie: Genève 1562
Zetting: Daniël Rouwkema
Antifoon: 'In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij' (Jona 2,3).

Herhaling antifoon.
GEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:
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V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.
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LOFLIED: LB 217: 1, 3 en 5
Tekst: Oda Swagemakers
Melodie: Willem Mesdag
Zetting: Daniël Rouwkema
SCHRIFTLEZING: Jona 2
ORGELSPEL: Improvisatie 'De profundis'
PREEK
LIED: LB 155: 1, 3 en 8
Tekst: Ad den Besten, bij Jona 2,2-9
Melodie: Bernard Smilde
GEBEDSINTENTIES
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

-5AANKONDIGING VAN DE COLLECTES
1e collecte
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
2e collecte
De diaconale collecte is voor ‘ThuisHuis Housemartin’. Het stelt zich ten doel
laagdrempelige opvang te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving,
waaronder ongedocumenteerden, daklozen en/of thuislozen, zonder zorgvraag op het
terrein van verslaving of GGZ. Zij kunnen hier even verblijven om te herstellen van
een griep, om te revalideren na een operatie of om even bij te komen van het zware
leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
SLOTLIED: LB 838: 1, 2 en 3
Tekst: Jan Wit
Melodie: Johann Schop (gewijzigd) – ‘Ermuntre dich, mein schwacher Geist’
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Anthoni van Noordt

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: 070-3244779 of
e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl
Alle diensten zijn tot nadere aankondiging alleen digitaal bij te wonen via het
YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl .

-6AGENDA
zondag 24 januari

10.00u

ds. Marja Flipse

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
QR-code: 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.

-7-

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 ..……………………………………………….

o

telefoon

.……………………………………………………….

e-mail adres

……………………………………………………….

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

