ZONDAG 2 MEI 2021
-5e zondag van Pasen ‘Cantate’Voorganger: ds Barbara de Beaufort
Ouderling: Hijme Stoffels
Organist: Geerten van de Wetering
Zangers uit het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de kinderdienst:
Op een dag hoort Abraham een stem. Die zegt dat hij alles achter moet laten en op
weg moet gaan. Als hij dapper is en op God vertrouwt, ligt er een mooie toekomst op
hem te wachten. Maar dat is nogal wat, zo'n sprong in het diepe. Zou jij het oude en
vertrouwde achterlaten om een onbekende toekomst tegemoet te gaan?

Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble
neemt de gemeentezang voor haar rekening.

-3ORGELSPEL-verstillingIMPROVISATIE
BEGROETING

-de kaarsen worden aangestoken-

STILTE
BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
K: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
K: en niet laat varen de werken van zijn handen

-gemeente gaat staanINTROÏTUS: LB 212: 1, 4 en 5
Tekst;
Paul Gerhardt – ‘Lobet den Herren’
Melodie; Johann Crüger – ‘Lobet den Herren allen, die ihn ehren’

-gemeente knielt of gaat zittenGEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt het koor namens 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.

K:

A

-

-

men.
- gemeente gaat staan -

LOFLIED: LB 460d
Tekst:
naar Psalm 98,1 – ‘Cantate’
Melodie: Jaco van Leeuwen, bij Psalm 98
- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte -

-4GEBEDSGROET
V: De Heer zij met u
K: Ook met u zij de Heer
GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

K

A -

-

-

-

-

- - - -

men.

SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 2:5-15a
LIED: LB 673: 1, 2 en 4
Tekst:Richard Frederick Littledale – ‘Come down, o Love divine’, naar Bianco da
Siena (1434)
Melodie:Ralph Vaughan Williams

SCHRIFTLEZING: Johannes 16: 4-7 en 12-13a
LIED: LB 677
Tekst:
Inge Lievaart
Melodie: Bernard Smilde

PREEK
LIED: LB 275: 1, 2 en 5
Tekst:
Huub Oosterhuis
Melodie: 16e eeuw – ‘Slaat op den trommele’

GEBEDSINTENTIES
GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN:

-5Onze 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 voor Jong Transvaal een project van de Stichting Stad en Kerk
(Stek). Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van
huiswerkbegeleiding na schooltijd. Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes
is duur en niet voor elk gezin weggelegd. Toch is onder de jongeren in Transvaal veel
behoefte aan hulp bij het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde
tutors begeleiden de leerlingen
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
De deurcollecte Is voor Kerk in Actie: In de regio Teso in het noorden van Oeganda is
het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren
weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan
weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De
Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks
bestaan. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: : NL89 INGB 0002 8471 14
- de kinderen komen terug in de kerk- gemeente gaat staan -

-6SLOTLIED: LB 825:1 en 5
Tekst:
Ad den Besten
Melodie: Peter Sohr/Halle 1704 – ‘Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ’

ZEGEN

-gemeente gaat zittenORGELSPEL: IMPROVISATIE
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragersWilt 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.

AGENDA
woensdag 5 mei

12.45 u

Pauzeconcert:LIVESTREAM The
Hague String Trio: Justyna Briefjes,
viool; Julia Dinerstein, altviool;
Miriam Kirby, cello:VROUWEN IN
DE MUZIEK (I)

zondag 9 mei

10.00u

ds. Marja Flipse

De link naar de livestream van het Pauzeconcert en het YouTube-kanaal is te vinden
op http://www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.

-7Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een algemene
QR-code scanner app).
Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u
overmaakt.
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de QR
code alleen bij de ING.
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt:
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk

‘SCHOONHEID IS VOEDING VOOR DE ZIEL….’
Dit zijn de woorden van beeldend kunstenaar Loes Groothuis. Vorig jaar in de
veertigdagentijd zouden werken van haar in de kerk geëxposeerd worden, maar het
coronavirus verstoorde wreed ook deze plannen. De kunstcommissie maakte toen de
afspraak het project-ook dat zij met de kinderen zou doen- in 2021 te herhalen.
Niemand had toen kunnen vermoeden dat ook dit plan niet door kan gaan.
Desalniettemin is er een tussenoplossing gevonden en zal de komende weken een
selectie uit haar werk te zien zijn aan de lange wand. Het werk van Loes Groothuis
komt voort uit een religieus, c.q. spiritueel levensgevoel en daarmee geeft het uiting
aan haar grote verwondering over het bestaan. Haar inspiratie put zij uit diverse
bronnen en met name de Italiaanse fresco’s en mozaïeken uit de late middeleeuwen
en vroeg-renaissance beïnvloeden haar beeldtaal. Om, met haar woorden te
zeggen….’ Mooie en intrigerende beeldengeven betekenis aan het leven; ze geven in
kleur en vorm onze gevoelens en gedachten weer. De tekeningen die ik maak bieden
rust en troost en de mogelijkheid tot contemplatie.’ De kunstcommissie wenst u vanaf
de kerkbank of via het scherm veel kijkplezier.
De diensten zijn weer toegankelijk voor max. 30 personen.
U dient zich éénmalig te registreren op:
https://www.kloosterkerk.nl/van-het-bestuur-54-3/
De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal
(beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl.
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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

