ZONDAG 24 OKTOBER 2021
-22e zondag na PinksterenVoorganger: Ds. Jan Tom Schneider
krijgsmachtpredikant b.d., ambulant predikant te Rhoon
Ouderling: Marchien Holtrop
Organist: Kees van Eersel
Zondagskind: Willem

Bij de kinderdienst:
"Vandaag horen jullie over een bijzondere vorm van aanraken. De afgelopen maanden
mochten wij geen handen schudden, knuffelen en hielden wij afstand.
Toch is er contact door een vriendelijk gebaar, een vriendelijke blik of een vriendelijk
woord.
Je kan ook geraakt worden door een mooi verhaal. De Bijbel staat vol mooie verhalen.
Welk verhaal hoor jij graag? "

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

-3ORGELSPEL:
Koraalvoorspel 'Liebster Jesu, wir sind hier' BWV 634

J.S.Bach (1685-1750)

BEGROETING
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING

-gemeente gaat staanINTROÏTUS: LB 280: 1, 2, 3, 4 en 5
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Willem Vogel
-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.
-gemeente gaat staan-

-4LOFLIED: LB 283
Tekst : Sytze de Vries
Melodie: Broedergemeente ca. 1735 – (‘Rust, mijn ziel; uw God is koning’)

- 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: 1 Samuel 17, 31-40 en Markus 8, 22-26
LIED: LB 534
Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Edward Miller

PREEK
LIED: LvdK 487
Tekst:
Huub Oosterhuis
Melodie: B. M. Huijbers
GEBEDSINTENTIES

-5-gemeente knielt of blijft zittenGEBEDEN - 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 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
De deurcollecte (paarse zak) 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 91a
Tekst:
Jan Duin, bij Psalm 91
Melodie: Antoine Oomen – ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
ZEGEN

-gemeente gaat zittenORGELSPEL:
'Jesu meine Freude' (laatste variatie uit de gelijknamigepartita)
Joh. G. Walther. (1684-1748)
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
AGENDA
maandag 25 oktober

20.00 u

Digitaal vragenuur over de
rapportage verkenningsopdracht
Kloosterkerk

dinsdag 26 oktober

20.15 u

Gewoon bijbellezen Markus (zie
kader)

woensdag 27 oktober

18.30 u

Open Tafel

zondag 31oktober

10.30 u
(wintertijd)

ds.Marja Flipse, Gedachtenisdienst
met cantate BWV 109, ‘Ich glaube,
lieber Herr, hilf meinem Unglauben’

16.00 u

Allerzielenconcert (zie kader)

-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.

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
Laatste bijeenkomst 26 oktober
Tijd:
van 20.15 – 22.00 uur
Aanmelden graag bij het Kerkelijk Bureau.

-8Zondag 31 oktober 2021 16.00u (Allerzielenconcert)
Requiem KV 626
Wolfgang Amadeus Mozart
m.m.v.
Residentie Kamerkoor
Residentie Bachorkest
Maria Valdmaa, sopraan
Florieke Beelen, alt
Robert Luts, tenor
Patrick Pranger, bas
Jos Vermunt, dirigent
Rienk Lanooy, teksten
Dit najaar voert het Residentie Kamerkoor het beroemde Requiem van Mozart uit in
een sfeervolle setting en met verbindende teksten. U bent van harte welkom om te
genieten van de mooie muziek, een kaarsje te branden en degenen die wij missen te
gedenken.
Toegang €22,50, tot 25 jaar € 15.-

KINDER WEEKEND KLOOSTERKERK
ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Aanvang 16 uur tot en met zondag 12 uur.
Wij organiseren het opnieuw *: slapen in de Kloosterkerk, een speurtocht door de
kerk en andere spelletjes.
Een spooktocht in de buurt!
Doe je mee en ben je tussen de 8 en 15 jaar oud?
Geef je dan op voor het weekend.
Aanmelden bij Astrid Poot: a.poot@kloosterkerk.nl
(* in verband met zieken kon het de vorige keer niet doorgaan)
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De terugkeer van de ziel
Terwijl veel wetenschappers de ziel allang hebben afgeschreven, floreert buiten het
wetenschappelijk taalgebied diezelfde ziel als nooit tevoren. Niet alleen in de religie
en de kunst, maar juist ook in de moderne wijsbegeerte van de 19e en 20e eeuw.
Vanaf de Duitse Romantiek is de ziel niet meer weg te denken.
In deze cursus over de ziel komen op vier achtereenvolgende dinsdagen de volgende
thema's aan de orde: Hebben wij een ziel? De ziel van mens en wereld. Inspiratie,
creativiteit en extase. De ziel en dood.
Docent: Dr. Rico Sneller
Data: 4, 11, 18 en 25 november, steeds om 20.00u in de Kloosterkerk
Aanmelden mag (voor een indicatie van het aantal bezoekers) maar niet noodzakelijk.

Symphonie no. 3, op. 78, ‘Orgelsymphonie’ – Camille Saint-Saëns
Zaterdag 6 november 2021, 20.15u – Kloosterkerk (Den Haag)
Symphonie no. 3, bijgenaamd ‘de Orgelsymphonie’, behoort tot een van de
bekendere werken van Camille Saint-Saëns. Toch wordt het werk niet vaak
uitgevoerd vanwege de omvangrijke bezetting: een groot orkest, vierhandig piano en
orgel. Het hoofdthema uit de symfonie, dat in het laatste deel vol op het orgel klinkt,
werd in de jaren ’70 o.a. bekend doordat het gebruikt werd in de popsong If I had
words van Scott Fitzgerald. Saint-Saëns, zelf ook organist, was zeer tevreden over
zijn symphonie. Het werd zijn laatste symphonie en hij droeg het op aan zijn vriend
componist Franz Liszt. Op 6 november klinkt de orgelsymphonie in de Kloosterkerk,
uitgevoerd door het nieuwe, jonge Haagse orkest SoundWave Collective o.l.v. Libia
Hernandez, met organist Geerten van de Wetering op het Marcussen-orgel in de
Kloosterkerk. Zij zullen alle kleuren van orkest en orgel deze avond laten horen!
Voor info en kaartverkoop, zie www.podium21.nl
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Lezing en Lunch
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 9 november, in de Apostelkapel.
Raimond Giard komt ons vertellen over Jan Steen.
Jan Steen (1626-1679): vrolijke verhalenverteller - met een moraal
Deze Hollandse schilder uit de Gouden Eeuw heeft ons een rijk en divers oeuvre
nagelaten, veel meer dan zijn bekende vrolijke gezelschappen en losbandige
huishoudens. Hij blijkt een visuele verhalenverteller met daarin vaak een morele
boodschap, maar die je moet steeds zoeken. Over het ontwarren van zo'n verborgen
rebus gaat de lezing.
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 9 november. Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage €5,00.
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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

