ZONDAG 23 JANUARI 2022
- 3e zondag van Epifanie Voorganger: ds. Claartje Kruijff
Ouderling: Hijme Stoffels
Organist: Geerten van de Wetering
Leden van het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Op de website van de Kloosterkerk staat onder het kopje Diensten bij 23 januari een
speciale bijlage voor de kinderen - zie https://www.kloosterkerk.nl/preken/

-3ORGELSPEL:
Nocturne

Germaine Tailleferre
(1892 - 1983)

BEGROETING
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING
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
INTROÏTUS: Zomaar een dak boven wat hoofden
Tekst:
Huub Oosterhuis
Melodie: Tom Löwenthal
GEBED 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

-

-

LOFLIED: LB 657:1, 2 en 3
Tekst:
Sytze de Vries
Melodie:
Aurelia

men.

-4INLEIDING OP DE LEZINGEN
SCHRIFTLEZINGEN: Jesaja 42: 1-9 en Johannes 1:19-31, 3: 25-30

LIED: LB 653: 1, 4, 5 en 7
Tekst :
Ad den Besten
Melodie:
Georg Neumark ? ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’
Koorzetting: Daniël Rouwkema

PREEK
KOOR:
Turn thy face from my sins

Thomas Attwood (1765-1838)

Turn thy face from my sins, and put out all my misdeeds. Make me a clean heart, o
God, and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me.
Woorden uit psalm 51
GEBEDSINTENTIES
GEBEDEN - 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

-5AANKONDIGING VAN DE INZAMELING VAN DE GAVEN:
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 individuele noden, voor mensen die, door
welke omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch
kraai in deze wereld hebben, en aankloppen bij de Kloosterkerk.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
SLOTLIED: LB 419
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Nederlands volkslied – ‘Suze Naanje’

ZEGEN

ORGELSPEL: IMPROVISATIE
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

Alle diensten zijn tot nadere aankondiging alleen digitaal bij te wonen via het
YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl .

-6AGENDA
dinsdag 25 januari

20.00 u

Kloosterkerkacademie: Leesgroep Maria:
icoon van genade (zie toelichting
hieronder)

woensdag 27 januari

10.15 u

‘Rouw op je dak’ o.l.v. Rienk Lanooy
Aanmelden: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

zondag 30 januari

10.30 u

ds.Marja Flipse, dienst met cantate BWV
14: ‘Wär Gott nicht mit uns diese Zeit’

Leesgroep Maria: icoon van genade
In 2021 kwam het boek Maria: icoon van genade van Arnold Huijgen uit. Het is een
protestantse visie op Maria, geen gebruikelijk perspectief. Om dichter bij dat perspectief
te komen, gaan we met een groep Huijgens boek lezen. Dat gebeurt vanaf 25 januari
o.l.v. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU en ds. Rienk
Lanooy. De opzet is zo dat de deelnemers het boek zelf lezen en op de avonden zelf de
inhoud met alle vragen en opmerkingen met elkaar wordt besproken. Op de laatste
avond, 8 maart, komt de schrijver zelf aan het woord.
In de Kloosterkerk op de dinsdagavonden: 25/1, 8/2, 22/2 en 8/3 van 20.00 tot 21.30 uur.
Graag aanmelden bij Rienk Lanooy (lanooy@kloosterkerk.nl).
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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.

Helaas zijn de bijeenkomsten van Bach Binnenstebuiten voor de maanden
januari en februari afgelast.
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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

