
 
 
 
 

ZONDAG 3 APRIL 2022 
- 5e zondag van de Veertigdagentijd - 

 “Judica” 
Voorganger: ds. Joost Röselaers 

Ouderling: André Suurmond 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Stef 
 
 

 
‘Jezus is boos’   Marlene Dumas 
 

 
 
 
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. Een toelichting 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 216 
Tekst:     Eleanor Farjeon – ‘Morning has broken’ 
Melodie: Keltische volksmelodie 
 
 
 

-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. 
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       G:      A  –   men.  
 

-gemeente blijft zitten- 
 
LIED OM ONTFERMING: LB 982 
Tekst:     Natalie Allyn Wakeley Sleeth – ‘In the bulb there is a flower’ 
Melodie: Natalie Allyn Wakeley Sleeth – ‘In the bulb there is a flower’ 
 
 
 

-de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 
 
 
GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

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

       G:      A  –   men.  
 
SCHRIFTLEZINGEN: Jesaja 1: 21-26 en Johannes 2: 13-22 
 
 
LIED: LB 537: 1, 3 en 4 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers 
 
 
 
 
PREEK 
 
 
LIED LB: 837: 1, 2 en 3 
Tekst:     Emiel Liedgren – ‘Mästare, alla söka dig’ 
Melodie: Ludvig Mathias Lindeman – ‘Kirken den er et gammelt Hus’ 
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GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
VOORBEDEN - 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 den 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) 
In de Veertigdagentijd ondersteunt de Kloosterkerk een project in het buitenland. Dit 
keer geven we aandacht aan een project in Oeganda over klimaatbestendige landbouw, 
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin 
te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten 
planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. 
Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 
1200 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in 40 sterke boerenorganisaties 
van 30 personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op 
veldscholen met demonstratievelden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan 
andere groepsleden. De kerk wil de mensen zo weerbaar maken tegen 
klimaatverandering. Rekening Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
De deurcollecte (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 om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 

- de kinderen komen terug in de kerk- 
 
 
 

- gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 416 
Tekst:      Jeremiah Rankin – ‘God be with you till we meet again’ 
Melodie:  Ralph Vaughan Williams 
 
 
 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL: 
Rhosymedre (1920)                                                   Ralph Vaughan Williams 
                                                                                   (1872 - 1958) 
 
 
Na afloop van de dienst bent u hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee. 
Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water. 
Wie de kerk al tijdens het orgelspel wil verlaten, wordt verzocht dit in stilte te 
doen, rekening houdend met het luitstergenot van anderen en met de 
geluidskwaliteit van de livestream. 
 
 

Op weg naar Pasen 2022 
Op woensdag 2 maart is de 40-dagentijd begonnen. Ook dit jaar is er een boekje 
samengesteld met korte teksten om te overdenken en beelden die uitnodigen om bij 
stil te staan. Vanaf zondag 6 maart is dit boekje beschikbaar. U kunt per mail een 
exemplaar bestellen via het kerkelijk bureau, waarbij u uw naam en adres vermeldt. 
Dan wordt het u zo snel mogelijk toegestuurd. 
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AGENDA 
dinsdag 5 april 
 
 
 
woensdag 6 april 
 
 
 
 
 
 
  
zondag 10 april 
 
 

 
08.30 u 
 
20.00 u 
 
12.45 u 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 u 
 
 
 
 

 
Stilteuurtje in de Kloosterkerk (zie toelichting) 
 
Gemeenteplatform   ( zie toelichting) 
 
Pauzeconcert: BENEFIET-pauzeconcert door 
Hans Woudenberg (cello) & Geerten van de 
Wetering (orgel) Opbrengst komt geheel ten 
goede aan Oekraïense vluchtelingen. 
Programma: Muziek van Britten en Pärt. Zie 
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl voor 
meer info. 
 
ds Marja Flipse, Palmpasen 
 
 

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. 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 



- 8 - 
Bibliotheek weer open! 

Na twee jaar coronasluiting zijn we ’s zondags weer present met de bibliotheektafel in 
de wandelruimte. U vindt op deze tafel een wisselende selectie boeken passend bij de 
tijd van het kerkelijk jaar, die u kosteloos kunt lenen. Aanvragen van andere boeken is 
uiteraard ook mogelijk. 
 
Een verzoek: 
Heeft u vóór de coronasluiting in maart 2020 boeken uit de bibliotheek geleend? Dan 
verzoeken wij u vriendelijk deze boeken nu zo snel mogelijk bij de bibliotheektafel in 
te leveren. Voor u een zorg minder en wij kunnen er dan anderen weer blij mee 
maken. Bij voorbaat hartelijk dank! 
De bibliotheekcommissie 
 
 
 

Waar onrust leeft is stilte welkom. 
Vanaf 22 maart a.s. kun je op dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 9.30 uur terecht in de 
Kloosterkerk, die al eeuwenlang ruimte biedt aan rust en leegte. Er is een geleide 
meditatie met korte teksten, er is muziek. 
En er is de stilte, waarin je je eigen stem én die van de ander kunt horen. 
Zo zetten we de toon voor de dag en de werkweek. 
Voor en door wie? Iedereen is welkom. 
Werk je in de buurt? Dan is dit dé manier om de dag goed te beginnen. 
Aanmelden is niet nodig. 
De stilte wordt vormgegeven door Janine Mutsaerts, voorganger, meditatie- en 
contemplatieleraar. 
 
 
 

Op 5 april van 20.00-22.00u is er een Gemeenteplatform in de Kloosterkerk. 
De leiding van deze avond is in handen van het bestuur, de moderatie ligt bij de heer 
Bram Schriever, adviseur en coach op het terrein van kerk en welzijn. Indien u deze 
avond wilt bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk donderdag 31 maart aan via 
voorzitter@kloosterkerk.nl. Wie de avond via de live stream wil volgen, kan zich 
melden op hetzelfde e-mailadres. U krijgt dan de benodigde link toegestuurd. 
 
 
 

Komt allen met Palmpasen! 
 
Op zondag 10 april 2022, Palmpasen, houden we eindelijk weer de traditionele 
optocht tijdens de dienst met Palmpasenstokken in de Kloosterkerk.  
Je bent van harte welkom om 10 uur in de kerk. Na de Bijbellezing lopen alle 
kinderen in optocht met palmbladeren door de kerk naar hun eigen ruimte om zelf 
een Palmpasenstok te maken.  
Hoe meer kinderen hoe leuker de optocht zal zijn! Hun beste vriendjes en 
vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom. 
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The PASSION 
Op donderdag 14 april organiseren we voor de jongeren tussen de 10 en 16 jaar een 
avond om samen naar The PASSION te kijken.  
Het wordt dit jaar vanuit Doetinchem uitgezonden (Dit is helaas te ver om het live 
mee te maken).  
Waar wij kijken en hoe laat wij verzamelen laten wij nog weten.  
Vind je het leuk om hier gezamenlijk naar te kijken, stuur dan een mailtje naar: 
jeugdwerk@kloostekerk.nl 
 
 

 

 
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 
 
 
 

 


