ZONDAG 3 OKTOBER 2021
-19e zondag na PinksterenVoorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Robine
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'. In het verhaal van vandaag ontmoet Jezus een zieke
jongen. Al blijkt voor zijn genezing geen aanraking nodig te zijn, toch doet Jezus hem
een handreiking.
Bij de kinderdienst:
In september en oktober worden voor de kinderen 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.
Het verhaal van vandaag gaat over de doop. Jezus zei eens: ‘Ik ben het licht’. Als je
gedoopt wordt, is het net alsof je door dat licht wordt aangeraakt, zoals een kaars die
wordt aangestoken. Dat licht mag je heel je leven met je meedragen.
NB Aansluitend aan deze dienst wordt een ontruimingsoefening gehouden. Deze
jaarlijkse oefening is belangrijk om in geval van calamiteiten de veiligheid van
bezoekers van de Kloosterkerk te kunnen waarborgen. De medewerking van allen die
in de kerk aanwezig zijn wordt zeer op prijs gesteld.

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen.

-3ORGELSPEL: Lento Grave - Allegro
Uit: 18 Pièces pour l'Orgue

Christiaan Frederik Ruppe
1753 - 1826 (Leiden)

BEGROETING
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING

-gemeente gaat staanINTROÏTUS: LB 217: 1, 3 en 5
Tekst: Oda Swagemakers
Melodie: Willem Mesdag

-gemeente gaat zittenGEBED 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.

-4-gemeente gaat staanLOFLIED: LB 869:1, 5 en 6
Tekst:
Johann Jakob Schütz – ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’
Melodie: Johann Crüger
Vertaling: Ad den Besten
- gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimtenGEBEDSGROET
V: De

Heer

zij

met

G: Ook met u

zij

de

u

Heer

GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

G:

A -

-

-

-

-

- - - -

men.

SCHRIFTLEZINGEN: Markus 9:14-29 en Jakobus 5:13-16
LIED: LB 500: 1, 3 en 4
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Willem Vogel
PREEK
ORGELSPEL: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Folkert Grondsma
1944 - 2000 (Leiden)

GEBEDSINTENTIES
- gemeente knielt of blijft zitten -

-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
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL
1e collecte (rode zak)
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
2e collecte (groene zak)
De diakonale collecte (groene zak) is voor Dreamhouse In Yogyakarta leven veel
kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te
redden. Dreamhouse zoekt de kinderen op straat op. Als de kinderen contact hebben
met de organisatie kunnen ze terecht in de noodopvang en later ook bij
overgangscentra van Dreamhouse. Kinderen die de straat definitief willen verlaten
kunnen in een opvanghuis terecht, en gaan dan naar een plaatselijke school.
Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil ook structureler aan preventie
werken, ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden, door campagne te
voeren voor het recht op onderwijs en het bestrijden van geweld tegen kinderen.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte (paarse zak)
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte
gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer.
OPDRACHT VAN DE GAVEN
-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders
zijn-

-6SLOTLIED ( staande gezongen): LB 630: 1, 3 en 4
Tekst: Ad den Besten
Melodie: Melchior Vulpius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’

ZEGEN

-gemeente gaat zittenU wordt verzocht na de zegen weer plaats te nemen. Aansluitend aan het
orgelspel zal een ontruimingsoefening plaatsvinden. Hartelijk dank voor uw
begrip en medewerking.
ORGELSPEL: IIMPROVISATIE
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragersIndien 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 en desgewenst downloaden via
www.kerkomroep.nl
Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan
kunt u haar bellen of een e-mail sturen: telefoon: 06- 48650217, e-mail:
flipse@kloosterkerk.nl

-7AGENDA
dinsdag 5 oktober
woensdag 6 oktober

zondag 10 oktober

10.30 u
20.15 u

Lezing en Lunch (zie kader)
Gewoon bijbellezen (zie kader)

12.45 u
19.00 u

Pauzeconcert: LIVESTREAM Rita
Gasala (mezzosopraan), Gulmira
Issabekova (piano)
Midweeks (online)bijbellezen

10.00 u

ds.Rienk Lanooy

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.

-8Lezing en Lunch
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 5 oktober, in de kerk.
Gerth Westmaas komt ons vertellen over "China voor fijnproevers".
"De getoonde beelden en het ondersteunende verhaal zullen u een indruk geven van
de opmerkelijke "smaakverschillen" tussen de westerse en de chinese kunst- en
eetcultuur. Mocht u nog twijfels hebben m.b.t. de risico's van Chinese markten (denk
aan Wuhan!), dan zullen die zeker worden weggenomen!"
Onder meer voor de catering willen we graag het aantal deelnemers weten. Daarom
vragen wij om u vooraf aan te melden via email: lezingenlunch@gmail.com. Uw
deelname wordt dan genoteerd, maar u ontvangt geen bevestiging. Als u niet beschikt
over email, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Bert Schellekens op
nummer 06-48948835.
Tot dinsdag 5 oktober. Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage € 5,00.

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.
Gewoon bijbellezen: MARKUS
Markus is het kortste en het oudste van de vier evangeliën. Wat de schrijver ermee
wilde vertellen, kunnen we alleen te weten komen door het verhaal goed te lezen. Als
er op zondag uit het evangelie wordt gelezen, klinkt er meestal maar een klein
gedeelte van de tekst en missen we al gauw de grotere verbanden. In ‘Gewoon
bijbellezen’ gaan we op zoek naar het eigene van dit evangelie, zoals de abrupte
opening, het zogenaamde ‘Messiasgeheimenis’ (wie is toch die man van Nazaret?) en
de dubbele ontknoping aan het einde.
De cursus staat open voor mensen met en zonder bijbelkennis, voor gelovigen en
andere zoekers. Welkom!
Begeleiding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy
Data:
5, 12, 19 en 26 oktober
Tijd:
van 20.15 – 22.00 uur
Aanmelden graag bij het Kerkelijk Bureau.

-9Kinderconcert Carnaval des Animaux
Woensdag 20 oktober 2021, 15.00u – Kloosterkerk
Componist Camille Saint-Saëns was een wonderkind: al op vierjarige leeftijd schreef
hij zijn eerste muziekstukken! 100 jaar nadat hij is overleden (in 1921) wordt in de
Kloosterkerk zijn bekende compositie Carnaval des Animaux uitgevoerd. Hij schreef
het stuk in 1886 op vakantie, eigenlijk bedoeld als grap voor wat vrienden. Het stuk
werd uiteindelijk een van zijn meest populaire werken. Op humoristische wijze beeldt
Saint-Saëns allerlei dieren in muziek uit. Musici van het Residentie Orkest en
organist Geerten van de Wetering brengen de muziek en de dieren tot leven in de
oude Kloosterkerk! De Haagse acteur Max Douw vertelt het verhaal over de dieren
erbij.
Dit concert vindt plaats in het kader van Festival De Betovering. Meer info en
reserveren van kaarten: www.podium21.nl

Zondag 31 oktober 2021 16.00u (Allerzielenconcert)
Requiem KV 626
Johannes Sebastian Bach
m.m.v.
Residentie Kamerkoor
Residentie Bachorkest
Maria Valdmaa, sopraan
Florieke Beelen, alt
Robert Luts, tenor
Martijn Cornet, bas
Jos Vermunt dirigent
Rienk Lanooy, teksten
Dit najaar voert het Residentie Kamerkoor het beroemde Requiem van Mozart uit in
een sfeervolle setting en verbindende teksten. U bent van harte welkom om te
genieten van de mooie muziek, een kaarsje te branden en terug te denken aan degenen
die wij missen.
Toegang €22,50, tot 25 jaar € 15.-
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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

