
 
 
 

 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 

- 14e zondag na Pinksteren  - 
Dienst van Schrift en Tafel  

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Catelijne 

 
Bij de dienst: 
Een nieuw begin maken is aantrekkelijk. Wie wil dat niet, met een schone lei beginnen? 
Maar dan moet je er wel op voorbereid zijn dat het nieuwe er anders uitziet dan het 
oude. Daarover vertelt Jezus een gelijkenis die ons ook vandaag nog aan het denken zet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Een nieuw begin kan ook beteken "bouwen aan iets nieuws" Om iets nieuws te bouwen 
heb je bouwstenen nodig; als je groeit heb je nieuwe kleren nodig. 
Jezus vertelde daar ook over: nieuwe wijn moet je niet in oude zakken doen. Jezus 
bedoelt hiermee: als je een nieuw begin maken, moet je durven veranderen.  
Kan je geloof je daarbij helpen? 
 
 
 
In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u 
bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens 
beschikbaar. 
 
Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 
Wandelruimte. 
 
 
 
 
 
De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 
 
 
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 

 

  

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. 

 
      G:           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. 
 

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

-gemeente gaat staan 
 
INTROÏTUS: LB 103: 1, 5 en 9 
Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Straatsburg 1539/Genève 1542/Lyon 1547 
 
 

-gemeente gaat zitten 
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.  
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-gemeente gaat staan- 
LOFLIED:  LB 273 
Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket all und bringet Ehr’ 
 
 

-gemeente gaat zitten, kinderen gaan naar hun eigen ruimte- 
 
GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer.  
 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 5: 27-eind 
 
 
LIED: LB 686 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers 
 
 
2 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 973 
Tekst:      Delores Dufner – ‘To be your presence’ 
Melodie:  Charles Villiers Stanford 
 
 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
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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) is bestemd voor Jong Transvaal/ Schilderswijk. Werken aan je 
toekomst in Transvaal en de Schilderswijk, voor jongeren 12-18jaar, valt niet altijd mee. 
Lastig huiswerk, problemen om een goede stageplek vinden, problemen op school of 
thuis… Veel jongeren krijgen ermee te maken en een uurtje huiswerkbegeleiding op 
school of bij een instituut helpt vaak niet genoeg of is te duur. 
Zij geven: hulp bij huiswerk maken, goede richting kiezen studie, leren je manieren om 
beter om te gaan met stress, workshops in omgaan met sociale media, een luisterend 
oor. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
De Uitgangscollecte: 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 om het Avondmaal mee te vieren- 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN - STIL GEBED 

 
V:   door Jezus Christus onze Heer 
 
 
  

       G:      A  –   men.  
- gemeente knielt of blijft zitten - 

 
 
 
DANKZEGGING 
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V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 

 

 
 
TAFELGEBED  
V (…) daarom verheffen wij onze stem en zingen met alle mensen van goede wil 
U toe: 
 
 
LIED 985: 1 en 3 
Tekst:    Henk Jongerius 
Melodie: John Bacchus Dykes 
 
 
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.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen. 

WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” delen de uitdelers al lopend 
brood en wijn. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, wordt 
iedereen uitgenodigd.' 
 
COMMUNIE  
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- Men volge de aanwijzingen van de nodigers die rij voor rij de kerkgangers uitnodigen. 

  - Voor wie de voorkeur geeft aan  druivensap boven wijn, zijn er bekertjes 
       druivensap, daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. 

- Wie de voorkeur geeft aan het wijn drinken uit  de grote beker, mag dat doen. 
 
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE: 
Récit de tierce en taille                                     Nicolas de Grigny 
Uit: Livre d'orgue (1699)                                 (1672 - 1703) 
 
 
 
 
LOFPRIJZING 
 

  

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,              

 
 

-gemeente gaat staan- 
 
 
SLOTLIED: Liefste Lied van Overzee 1.22 
Tekst:      Sytze de Vries 
Melodie: William H. Ferguson (1874-1950)  “Wolvercote” 
 
 
 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
ORGELSPEL:  
Preambulum in F                                                 Vincent Lübeck 
                                                                             (1654 - 1740) 
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Na de zegen kan wie naar het orgelspel wil luisteren weer plaatsnemen. Als u liever 
naar de wandelruimte of naar buiten gaat, houdt u dan rekening met het luisterplezier 
van de anderen? 
En na afloop van de dienst bent u van harte  uitgenodigd om een kopje koffie te 
drinken in de Wandelruimte. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook 
water, 
 
Wilt 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 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 
	
AGENDA 
 
zondag 11 september 
 
 
 
 
dinsdag  13 september 
 
woensdag 14 september 
 
zondag 18 september 

12.00- 16.00 u 
17.00 u 
 
 
 
08.30 u 
 
18.15 u 
 
10.00 u 

Open Monumentendag 
Evensong m.m.v.Kloosterkoor o.l.v. 
Daniël Rouwkema. Organist: Geerten 
van de Wetering 
 
Stilte –uurtje 
 
Open Tafel 
 
Ds. Jan Tom Schneider 
 

 

 
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 
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Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’ 
Zou je wel eens verder willen praten met de predikanten van de Kloosterkerk over de 
inhoud van hun diensten? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te maken voor jezelf 
om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere mensen leren 
kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij? Dan is de cursus ‘ABC van de 
christelijke traditie’ iets voor je. 
Deze cursus wordt elk jaar gegeven. In ongeveer zestien woensdagavonden sta je met 
rond de twintig deelnemers van twintig tot tachtig jaar stil bij vragen als: De bijbel, wat 
is dat voor een boek? Hoe kun je het zo lezen, dat de oude woorden ook in deze tijd 
aanspreken? Waar denk je eigenlijk aan, als je ‘God’ zegt? Wie is Jezus voor je? Wat 
betekent het verhaal van zijn lijden en opstanding voor mensen vandaag? Wat wordt er 
bedoeld met de ‘heilige Geest’? Hoe kun je bidden? Wat gebeurt er in de liturgie van 
de kerkdienst? 
De cursus staat open voor iedereen, leden en niet-leden van de Kloosterkerk en wordt 
gegeven door ds. Rienk Lanooy en ds. Jan Tom Schneider. Meer info over data en 
opzet staat in 'De Klooster' (p.24). Dit jaar is de eerste bijeenkomst op  
woensdag 21 september, 20u15 in de Kloosterkerk. 
Voor nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij de predikanten via 
lanooy@kloosterkerk.nl 
Van harte welkom! 
 
 
 
 
Najaars Verkoping zaterdag 1 oktober in de Kloosterkerk 
 
De goederen hiervoor kunnen in de kerk ingeleverd worden op: 
Dinsdag     27 september van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur. 
Woensdag 28 september van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur. 
Donderdag 29 september van 10.00-14.00 uur. 
 
Wegens plaatsgebrek in de kerk is het niet mogelijk de spullen al eerder te brengen. 
Betaling van aankopen kan alleen contant. 
 
 
 
 
Save the date! Donderdag 6 oktober 2022: gemeentemaaltijd vanaf 18.30 uur.. 
 
Op deze avond willen we opnieuw een gezellige en smakelijke maaltijd organiseren, 
mis het niet! Hopelijk krijgen deze datum en activiteit alvast een plekje in uw en jouw 
agenda. 
Bijzonderheden volgen nog. Met opgegeven dieetwensen wordt rekening gehouden. 
Mede namens Henriëtte van Aerssen een hartelijke groet, Yna Visser, ouderling 
Pastoraat. 
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Grote restauratie van het glas in lood 

In de week van 5 september start de restauratie van de zeven glas in loodramen in het 
koor. De Kloosterkerk heeft Schakel & Schrale in de arm genomen om deze grote 
restauratie uit te voeren. Gedurende 16 weken zal hun partner, het Glasatelier Oud 
Rijswijk, de panelen van de zeven ramen uitnemen, schoonmaken, voorzien van nieuw 
lood en terugplaatsen: een grote en kostbare operatie. 
 
In de eerste uitgave van het nieuwe seizoen van het magazine De Klooster is een 
artikel gewijd aan deze restauratie en de Ruitjes-actie. Heeft u dit exemplaar niet in de 
brievenbus gekregen, neem er dan één mee! 
 
Ruitjes-actie 
De kosten van de restauratie van de zeven ramen bedragen € 265.000, een grote 
investering voor de Kloosterkerk. Het is een investering in de toekomst van de 
gemeente, die ook velen van u ter harte gaat. Vandaar dat wij een actie starten. 
Iedereen kan symbolisch een ruitje of een rij ruitjes adopteren. Eén enkel ruitje kost € 
40,- , een rij van vier ruitjes € 160,-. Maar elk bedrag is welkom! Doet u mee? 
 
Stort uw bijdrage op rekening NL41 ABNA 0519 8730 68 ten name van de Stichting 
Monument Kloosterkerk of scan de QR-code met uw ABN/AMRO bankieren app. 
Als u geen ABN/AMRO rekening hebt verzoeken wij u gebruik te maken van een 
Bankoverschrijving 
 

  
 
Eén ruit à € 40,-    Eén rij met vier ruitjes à € 160,- 
 

Kloosterweekend 
  
Een weekend in een ander ritme. Samen bidden, eten, praten, stil zijn, genieten van het 
samenzijn in gemeenschap en ruimte maken om aandachtig te leven. In november 2022 
kan dat. Dan gaat een groep vanuit de Kloosterkerk naar de Abdijhoeve Betlehem, 
onderdeel van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem (abdijhoeve.willibrordsabdij.nl).  
Wanneer: Vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022. Op een nog nader overeen te 
komen datum is er een kennismakings- en voorbereidingsbijeenkomst in de 
Kloosterkerk.  
  
Kosten en aanmelden:  
De kosten bedragen €184,50 inclusief alle maaltijden, beddengoed en 
toeristenbelasting (laten we het pelgrimsbelasting noemen). Mochten de kosten van dit 
weekend voor u een belemmering vormen, dan vinden we daar een oplossing voor.  
Meer informatie en opgave - liefst voor 23 september - via flipse@kloosterkerk.nl.   
 


