
 
 
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 
-16e Zondag na Pinksteren- 
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Astrid Poot 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Fenna 

 
Bij de dienst: 
Nog steeds staan we wat te schutteren met onze ellebogen, halve buigingen en al dan 
niet per ongeluk uitgestoken en weer teruggetrokken handen als we elkaar begroeten. 
Elkaar aanraken is voorbehouden aan een kleine kring. In de evangelieverhalen is die 
schroom er niet. Jezus raakt mensen voortdurend aan, lijfelijk, maar ook door wat hij 
zegt en doet. Andersom gebeurt trouwens ook: mensen raken Jezus aan en hopen daar 
kracht uit te putten. In september en oktober lezen we in de diensten een aantal verhalen 
uit het evangelie naar Markus waarin er lijfelijk contact is tussen Jezus en de ander, 
onder het motto 'Aangeraakt door de Messias'. Vandaag het verhaal van de vrouw die in 
de menigte Jezus aanraakt in de hoop genezing te vinden. 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
De komende zes zondagen worden Godly Play verhalen uitgebeeld. Deze verhalen 
kun je niet alleen horen, maar ook zien en voelen. Je duikt er helemaal in. 
In deze cyclus draait het om dicht bij Jezus komen. Jezus raakt kinderen en 
volwassenen aan, met zijn handen of door wat hij zegt en doet. Soms wil iemand hem 
aanraken, en dat mag ook. 
Vaak is een aanraking iets tussen twee mensen, maar niet altijd. In het verhaal van 
vandaag komen heel veel mensen voor. Ook kinderen. Het verhaal heet 'De Goede 
Herder en de tafel voor de wereld'. Ik vraag me af of jij wel eens dicht bij deze tafel 
bent geweest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL: IMPROVISATIE 
 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
-gemeente gaat staan- 

 
INTROÏTUS: Psalm 139: 1, 3 en 7 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 30 
 

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

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

 
 

-gemeente gaat staan- 
 
 
LOFLIED: LB 212 
Tekst: Paul Gerhardt – ‘Lobet den Herren’ 
Melodie: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren allen, die ihn ehren’ 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 
 
GEBEDSGROET 

 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN: 2 Koningen 13,20-21 en Markus 5, 24-34 
 
LIED:  LB 855: 1, 2, 4 en 5 
Tekst: Michel van der Plas, bij Marcus 5,21-43 
Melodie: Johannes Petzold – ‘Gott Vater, du hast deinen Namen’ 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 378: 1, 2, 3 en 5  
Tekst:     Charles William Humphreys en Percy Dearmer – ‘Strengthen forservice,Lord, 
the hands’, naar een gebed van Ephraim de Syriër, 4e eeuw 
Melodie:  John Bacchus Dykes 

-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 
 
AANKONDIGING VAN DE COLLECTES 
 
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 VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie, 
ontstaan als een initiatief vanuit de kerken, behartigt de belangen van vluchtelingen. 
Dit gebeurt door persoonlijke steun bij asielprocedures, gezinsherenigingsaanvragen 
en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Rekening Stichting  Diaconie 
Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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3e collecte (paarse schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585  
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
DANKZEGGING 

 
 
 
TAFELGEBED - tijdens het tafelgebed zingen we 'Heilig, heilig ...' (LB 404b, 
melodie: Ignace de Sutter ). 
 
VERVOLG TAFELGEBED 
 
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.  

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
 
COMMUNIE  
Aanwezigen in de kerk worden per bank uitgenodigd om aan de voet van het koor zelf 
brood en wijn/druivensap van de tafels te nemen. Vriendelijk verzoeken wij u uw 
glaasje in de daartoe bestemde bak achter te laten.  
Als u deze dienst thuis meeviert, voelt u zich dan vrij om uw verbondenheid met 
Christus en met de gemeente vorm te geven op de manier die u het meest aanspreekt. 
 
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE 
Communion (op. 8)                                Louis Vierne 
                                                                   (1870 - 1937) 
LOFPRIJZING: 

 
 
SLOTLIED: LB 834 
Tekst: Johann Friedrich Ruopp – ‘Erneure mich, o ewigs Licht’ 
Melodie : Nürnberg 1676/1854 – ‘O Jesu Christe, wahres Licht’ 
Vertaling: Ad den Besten 
 
 
ZEGEN 

 
 

-gemeente gaat zitten- 
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ORGELSPEL: IMPROVISATIE 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 

 
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  https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk en 
via http://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: telefoon: 
070-3244779 of e-mail: lanooy@kloosterkerk.n 
AGENDA 
zondag 12 september 
 
dinsdag 14 september 
 
woensdag 15 september 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 19 september 

12.00u 
 
20.15u 
 
10.30u 
12.45u 
 
 
18.30u 
19.00u 
20.15u 
 
10.00u 
na de dienst 

Open Monumentendagen 
 
‘Geraakt door corona' (zie toelichting) 
 
‘Geraakt door corona’ 
Pauzeconcert: Het Stedelijk Ensemble: 
Florencia Gómez & Thomas Reyna, 
dwarsfluit en Mariano Boglioli, fortepiano 
Open tafel 
Midweeks bijbellezen (zie toelichting) 
Cursus ABC (zie toelichting) 
 
ds. Marja Flipse 
Feestelijk koffiedrinken/ wandelen (zie 
toelichting) 

 
De diensten zijn voorlopig  toegankelijk voor max.150 personen.  
U dient zich eenmalig te registreren via de http://www.kloosterkerk.nl/van-het-
bestuur-54-3/ De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via 
www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk/ en via 
http://www.Kerkomroep.nl(alleen audio). 
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Scan 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. 

 
 

 
Open Monumentendagen 

Op zondag 12 september van 12.00 -16.00 uur is de Kloosterkerk open voor 
bezichtiging. Er is een bescheiden muzikaal programma. 

 
‘Geraakt door corona’ 

We ontkwamen er niet aan, de afgelopen tijd: de confrontatie met onze 
kwetsbaarheid en die van de wereld om ons heen. Onze samenleving ziet er niet meer 
hetzelfde uit als voor de entrée van COVID-19. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal 
te vertellen over de impact die deze bevreemdende tijd heeft gehad. Wie er behoefte 
aan heeft om dat verhaal te delen met anderen en in een kleine groep de 
(tussen)balans op te maken van het hele scala aan emoties waar we door heen zijn 
gegaan is van harte welkom (op 14 september om 20u15 of op 15 september om 
10u30). Graag aanmelden bij ds. Marja Flipse of ds. Rienk Lanooy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
Midweeks bijbellezen 

Op woensdagavonden per Zoom een kort moment stilstaan bij de bijbellezing van de 
komende zondag: dat deed een groepje mensen de tot juni jongstleden. Toen kwam 
ook de vraag: kunnen we daar mee doorgaan. Dat kan, maar dan niet meer op 
wekelijkse basis, maar iedere veertien dagen. Om het overzichtelijk te houden is 
gekozen voor de data van de ABC cursus. Dus iedere woensdag, vanaf 15 
september, waarop er een avond van de ABC gepland staat, is er van 19u00-19u45 
een digitale Zoombijeenkomst Midweeks bijbellezen. Het gesprek over het 
bijbelverhaal wordt afgesloten met een kort avondgebed. Te zijner tijd wordt een 
nieuwe link aangemaakt. Wie de link wil ontvangen, melde zich bij een van de 
predikanten. De link ontvangen verplicht niet tot deelname. 
 
 
 
 

Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’ 
We gaan het weer proberen, een nieuw seizoen ABC van de christelijke traditie: 
voor iedereen die graag verder wil nadenken en praten over de inhoud van de bijbel 
en hoe je die oude verhalen op een moderne manier kunt lezen. Voor iedereen die 
het zichzelf gunt om nader stil te staan bij de vraag wat geloven zou kunnen zijn? 
Voor wie graag andere mensen leert kennen met een vergelijkbare belangstelling? 
In ongeveer zestien woensdagavonden gaan we dieper op deze en andere vragen in, 
o.l.v. de beide predikanten. 
De cursus staat open voor iedereen, of je niet wel of niet lid bent van de 
Kloosterkerk. De eerste avond zal zijn op 15 september om 20.15 uur, inloop vanaf 
20.00. Voor nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij beide predikanten 
(flipse@kloosterkerk.nl / lanooy@kloosterkerk.nl) 
Van harte welkom! 
 

 
Zondag 19 september na de dienst feestelijk koffiedrinken met taart! 

 
Wat is feestelijker dan zelfgebakken taart? We zijn daarom op zoek naar 
taartenbakkende gemeenteleden om een lekkere taart, cake, koek te bakken, waar 
met elkaar na de dienst bij de koffie van kunnen genieten, als het wat betreft de 
weersomstandigheden kan, buiten voor de kerk. 
Doe je mee? Stuur een mail met je naam en telefoonnummer, het soort taart, cake, 
koek dat je gaat maken en de ingrediënten (voor eventuele allergieën) naar: 
M.holtrop@kloosterkerk.nl Aanmelden kan tot 15 september. 
Aansluitend is er de mogelijkheid om bezinnend te wandelen door de stad: in kleine 
groepjes met een aantal gespreksvragen die u meekrijgt. De wandeling begint om 
12.15u en de afsluiting is rond 14 uur in de kerk. Wie niet bij de kerkdienst 
aanwezig kan/wil zijn, is natuurlijk van harte welkom om om 12.15 aan te sluiten. 
Graag opgeven bij Astrid Poot (a.poot@kloosterkerk.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  ..………………………………………………. 
 
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 
 
 
 

 


