ZONDAG 7 FEBRUARI 2021
-SexagesimaVoorganger: ds. Marthe de Vries
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Cantor: Daniël Rouwkema

-3ORGELSPEL-verstillingLiebster Jesu, wir sind hier (BWV 731)

J.S. Bach
(1685 - 1750)

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

INTROÏTUS: LB 314
Tekst:
Tobias Clausnizer – ‘Liebster Jesu, wir sind hier’
Melodie: Johann Rudolf Ahle 1664/gewijzigd

GEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:

Heer

-

Heer -

ont -ferm - U,

-

ont - ferm

Chris tus ont - ferm

U,

U.

V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.

– men.
C: G:A -A men

LOFLIED: ‘God is liefde’ 1 en 3
Muziek: Timothy Rees
Vertaling; Sytze de Vries

GEDICHT: Kunst

-4Martin Bril (1959-2009)
Uit: Verzameld werk, Amsterdam, 2002.

Kunst
Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid
Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen
Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel
De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die klaarheid, af en toe

SCHRIFTLEZING: Johannes 3: 1-13

LIED LB: 688
Tekst: Jaap Zijlstra
Melodie: Willem Vogel

PREEK
LIED: LB 686: 1 en 3
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Bernard Huijbers

GEBEDSINTENTIES

-5GEBEDEN - 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
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 gedurende de gehele 40 dagen-tijd bestemd voor het project
‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. Kloosterkerk Wereldwijd ondersteunt
Syrische vluchtelingen in Libanon, Irak en Jordanië met het heropbouwen van een
leven. In Libanon ondersteunen wij via Kerk in Actie een trainingsprogramma voor
personeel in de thuiszorg, en in Jordanië en Irak ondersteunen wij hulp bij het opzetten
van een eigen bedrijf.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
Deze is voor Kerk in Actie. Hulp voor mensen zonder papieren.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
ZEGEN

G:
C:

AA- - -

- -

ORGELSPEL: Improvisatie

- -

men.
men

-6Indien 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.
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 .

AGENDA
zondag 14 februari

10.00 u

ds. Rienk Lanooy

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.

-7Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Tijdens de 40 dagen-tijd vraagt de diaconie iedere week uw aandacht voor het project
“ Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen” dat we ondersteunen als Kloosterkerk
Wereldwijd.
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede
en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak
is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt de
Kloosterkerk via Kerk in Actie en lokale partners, Syrische vluchtelingen en arme
lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of
met het opzetten van een eigen bedrijf.
In Libanon wordt een trainingsprogramma opgezet voor aankomend personeel in de
thuis-, medische en ouderenzorg. Dit is hard nodig omdat veel jongere Libanezen het
land verlaten en zodoende niet voor hun ouders kunnen zorgen. In Jordanië en Irak
worden Syrische vluchtelingen maar ook lokale families geholpen om een eigen
bedrijf te starten.
Graag ontvangen wij uw bijdrage op de rekening van:
Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
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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 ..……………………………………………….

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

