
 
 
 
 

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021 
-Quinquagesima- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 
Cantor: Daniël Rouwkema 

 
 
 
 
 
Bij de lezing: 
In de weken van Epifanie (verschijning van de Heer), ook deze laatste zondag, 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 heet Jona 
een 'kleine profeet'. 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. Dat valt bij Jona dan weer niet in goede aarde. Een 
God die goed is en berouw kan hebben over wat hij van plan is – Jona kan er niet over 
uit. De vraag is of hij de enige is... 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Improvisatie 
 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 
      C:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 
 

       C: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 
 
INTROÏTUS: Psalm 103: 1 en 3 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Straatsburg 1539/Genève 1542/Lyon 1547 
Antifoon: 
Gij zijt een God, genadig en barmhartig, lankmoedig en vol trouw, die berouw heeft 
over het kwaad ( Jona 4,2b) 
 
 Antifoon 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

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

       G:      A  –   men. 
 

      C:      A  -   men 
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LOFLIED: LB 413: 1 en 3 
Tekst: Ignaz Franz – ‘Grosser Gott, wir loben dich’, naar het Te Deum 
Melodie: Duitsland, einde 18e eeuw 
Vertaling: Helène Swarth; gewijzigd door Hendrik Anthonie van Bakel 
 
 
VOOR DE KINDEREN 
 
 
SCHRIFTLEZING: Jona 4 
 
 
LIED: Liefste lied van overzee 59: ‘Zonder maat is Gods erbarmen’ 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Maurice Bevan 
 
 
PREEK 
 
 
ORGELSPEL: Improvisatie 
 
 
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 
 

 
AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
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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 Veerigdagen-tijd, die komende 
woensdag begint, 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 dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk . Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 
SLOTLIED: LB 517: 1 en 4 
Tekst: Elisabeth Kreuziger – ‘Herr Christ, der einig Gotts Sohn’ 
Melodie: Erfurt 1524 
Vertaling: Sytze de Vries 
 
 
 
 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

        C:           A      -         -            -          men 
 

ORGELSPEL:  
Choral Ertöt uns durch dein' Güte                                      J.S. Bach 
uit: Cantate Jesus nahm zu sich die Zwölfe (BWV 22)      (1685 – 1750) 
 
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 
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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 
 
dinsdag 16 februari 
woensdag 17 februari 
donderdag 18 februari 
 
zondag 21 februari 
 
 

20.00u 
19.15- 20.15u 
20.00-21.00u 
 
10.00u 
 

Zoombijeenkomst nieuwe leden 
Zoombijeenkomst Vastengroep 
Zoombijeenkomst: ontmoeten en 
verdiepen 
ds. Jilles de Klerk 
 

 
 
 

Koffiedrinken na deze dienst 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar en de beide predikanten van de 
Kloosterkerk digitaal te ontmoeten via Zoom. Wie aan deze bijeenkomst wil 
deelnemen, kan zich aanmelden via lanooy@kloosterkerk.nl of 
flipse@kloosterkerk.nl– liefst uiterlijk zaterdagavond 13 februari – en krijgt dan een 
link toegestuurd. Vanaf ongeveer 11:10 uur kan via deze link ingelogd worden. 
Iedereen is van harte welkom. Zet de koffie klaar! 
 

Vastengroep 
Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Veel mensen weten uit ervaring dat 
het zinvol is om deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel, tijd, 
gebed en aandacht. Zo komen ze – voor even – los van hun routine en gewoonten. Ze 
kiezen daarvoor hun eigen vorm. Op de woensdagavonden (let op: iedere 
woensdagavond en niet 1x per 14 dagen) in de tijd voor Pasen bent u welkom om 
deel te nemen aan de Vastengroep. De deelnemers lezen een bijbelgedeelte of een 
andere tekst ter bezinning die bij deze periode past. In onderling gesprek verbinden 
zij dat met de persoonlijke ervaringen die ze opdoen in deze periode. De 
bijeenkomsten worden afgesloten met een kort avondgebed. 
 
Begeleiding: de predikanten 
Data: iedere woensdagen vanaf 17 februari tot en met de Stille Week 
Tijd: 19.15-20.15 uur 
 

Digitale ontmoeting met anderen uit de Kloosterkerk 
 donderdagavond 18 februari, 20u00 

 
Wat inspireert je in deze tijd, wat houd je op de been? Is er een tekst, een (kerk)lied, 
gedicht afbeelding die je steunt, doet opfleuren, bemoedigt? Hoe is dat bij een ander? 
Op donderdagavond 18 februari is er de mogelijkheid om mee te doen met een 
Zoomgesprek. Het doel daarvan is allereerst: ontmoeting. Ds. Marja Flipse en ds. 
Rienk Lanooy leiden dat gesprek en er is gelegenheid om in kleine, digitale groepen 
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(Breakout Rooms) dieper met elkaar in gesprek te gaan. We beginnen om 20.00u en 
we mikken op een bijeenkomst van maximaal één uur. U dient zich met uw e-
mailadres aan te melden bij lanooy@kloosterkerk.nl of flipse@kloosterkerk.nl zodat 
u van te voren de link kunt ontvangen waarmee u aan het gesprek kan 
deelnemen.Welkom om mee te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boekje Veertigdagentijd 
Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, tijd van bezinning op weg naar Pasen. 
Nu we veel thuis zijn en de kerk niet toegankelijk is er ter bezinning op deze weg een 
eenvoudig dagboekje gemaakt. De predikanten schreven korte teksten bij de 
thematiek van de zondag, de kerkmusici zochten mooie muziek uit, passend bij deze 
periode met een verwijzing naar YouTube, de diakonie vertelt over het project dat 
deze periode centraal staat, en er zijn 
kunstfoto's, gebeden en gedichten. Kortom: 
Geestrijke kost voor onderweg. 
 
Het boekje is aan te vragen via het Kerkelijk 
Bureau (kerk.bureau@kloosterkerk.nl). Het is 
een soort printing on demand: we maken 
zoveel boekjes als er gevraagd worden, zodat 
niemand achter het net vist. De inhoud 
plaatsen we ook op de website voor wie liever 
digitaal aanhaakt. Om redenen van copyright 
ontbreken er dan wel een aantal gedichten en 
afbeeldingen. We proberen die te vervangen 
door een verwijzing naar een internetpagina 
indien beschikbaar. 
Vanaf nu aan te vragen. De boekjes zullen in 
de loop van de komende week worden 
verzonden. 
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Digitale collecte m.b.v. QR-code: 
U kunt de QR-code direct scannen met de camera (app) van uw mobiele telefoon of een 
algemene QR-code scanner app. 
Klik op de link die u dan in beeld krijgt, u kunt de bank kiezen waarmee u overmaakt.  
(Gebruik niet uw bank-app om de QR code te scannen, dan werkt het alleen in de ING 
app!) 
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt 
QR-code: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de Kloosterkerk 
 

 
 

Lichtpunten 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 terechtgekomen 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  ..………………………………………………. 
 
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 
 
 
 

 


