
 

 

ZONDAG 10 APRIL 2022 
-Palmzondag- 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Emilie Schreuder 

 Zondagskind: Saphira 
Organist: Geerten van de Wetering 

 
Bij de dienst: 
De verwachtingen zijn hooggespannen en de stemming is uitgelaten wanneer Jezus als 
een koning Jeruzalem binnenrijdt. Toch zal het 'Hosanna' van Palmzondag binnen de 
kortste keren omslaan in het 'Kruisig hem' van Goede Vrijdag als het drama van de 
Stille Week zich in diezelfde stad afspeelt. In deze dienst klinken beide verhalen, het 
intochtsverhaal en het lijdensverhaal, en wordt het contrast tussen die twee pijnlijk 
voelbaar. Ook in de liturgische kleur komt het scharnierkarakter van deze dag tot 
uitdrukking: het vurige rood van liefde die zich wil geven maakt plaats voor het 
sombere paars van liefde die door de dood heen moet gaan. Zelfs de feestelijke 
palmpaasstokken die de kinderen vandaag knutselen hebben de vorm van een kruis. 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Vandaag is het Palmzondag, het begin van de Stille Week. We horen het verhaal van 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is een feestelijke dag! De mensen in het verhaal 
zwaaien enthousiast met palmtakken als Jezus op een ezel aan komt rijden, en in de 
kerk zwaaien wij ook mee. Maar de stemming blijft niet lang zo uitbundig. Een paar 
dagen later roepen de mensen alweer 'Kruisig hem!' Tijdens de dienst knutselen we 
palmpaasstokken, vrolijk versierde stokken in de vorm van een kruis. Alle onderdelen 
hebben een speciale betekenis, zelfs het broodhaantje helemaal bovenop. 
 
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. 
 
De kinderen zijn bij aanvang van de dienst welkom in de wandelruimte van 
waaruit zij aan het begin van de dienst de kerk binnentrekken 
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ORGELSPEL: 
Fantasia c-moll (BWV 537)                    Johann Sebastian Bach 
                                                                   (1685 - 1750) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
 
BEMOEDIGING 

 
      G:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

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

-gemeente gaat staan- 
 
INTROÏTUS: LB 552 
Tekst: Hanna Lam 
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun jauchzet, all ihr Frommen’ 
 

-gemeente gaat zitten- 
MOMENT MET DE KINDEREN 
 
LEZING VAN HET PALMPAASVERHAAL uit Lucas 19:28-40 
 
LIED: Zingend Geloven VII/ 13: 1, 2, 6, 9 en 12 
Tekst : W. Barnard  
Muziek : C. Bicknell 
Tijdens dit lied trekken de kinderen in optocht door de kerk met palmtakken en worden 
de rode antependia vervangen door paarse 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

 

  

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. 

  

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. 
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V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 

 
 
 
LIED OM ONTFERMING: LB 561 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Willem Retze Talsma 
 
LEZING VAN HET LIJDENSVERHAAL uit Lukas 22:39-23:49 
 
LIED: LB 582: 1, 4 en 5 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Eric Jan Joosse 
 
PREEK 
 
ORGELSPEL: Improvisatie 
 
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  

 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
 

 
  

       G:      A  –   men. 
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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. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

- gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 556: 1, 2 en 5 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Frits Mehrtens 
 
ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
Fuga c-moll (BWV 537)                          Johann Sebastian Bach 
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Na afloop van de dienst kunt u de palmpaasstokken bewonderen die de 
kinderen gemaakt hebben en bent u hartelijk welkom voor een kopje koffie of 
thee. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water.  
Wilt u tijdens het orgelspel rekening houden met het luistergenot van anderen 
en met de geluidskwaliteit van de livestream? 

 
Diensten in de Stille Week en met Pasen 

Alle diensten zijn te volgen via het Kloosterkerkkanaal van YouTube (uitgezonderd 
woensdagavond en donderdagmiddag), en te beluisteren via Kerkomroep.  
- Voor meer informatie over de diensten, zie de website: http://www.kloosterkerk.nl 
 
zondag 10 april 
 
dinsdag 12 april 
woensdag 13 april 
 
 
 
 
donderdag 14 april 
Witte Donderdag 
 
vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag 
 
 
 
zaterdag 16 april 
Stille Zaterdag 
 
zondag 17 april 
Paasmorgen  
 

17.00u 
 
08.30u 
19.15u 
20.00u 
 
 
20.30u 
20.00u 
 
 
12.30u 
 
 
20.00u 
 
22.30u 
 
 
10.00u 

Zin op zondagmiddag: The Crucifixion, 
John Stainer ( zie info) 
Stilte-uurtje 
Vastengroep 
Gregoriaanse vesper: Schola Cantorum 
Gregoriana o.l.v. Hans Jansen, ds. Rienk 
Lanooy 
ABC-cursus 
Dienst met Avondmaal m.m.v. het 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
- ds.Rienk Lanooy 
Middaggebed bij de kruiswegstaties- 
ds.Rienk Lanooy 
 
Avondgebed met Via Crucis, Franz Liszt 
ds. Rienk Lanooy 
Dienst met doopgedachtenis m.m.v. 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema - 
ds.Rienk Lanooy 
Dienst met Avondmaal m.m.v. 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
- ds. Marja Flipse 

Palmzondag  10 april 2022 
Aanvang 17.00 uur 

Zin op zondagmiddag 
The Crucifixion – John Stainer 
John Stainer Chorus – Groningen 

Joost Hurkmans – tenor 
Henk Timmermans – bas 

Geerten van de Wetering – orgel 
Geheel onder leiding van Daniël Rouwkema 

Liturg: Bob van Meijeren 
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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. 
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 
 
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 

 
 
 

 
 
 
 

Op donderdag 14 april organiseren we voor de jongeren tussen de 10 en 16 jaar 
een avond om samen naar The PASSION te kijken in de Kloosterkerk in de 
koorzaal. 
Vanaf 20 uur ben je welkom via de Kostersingang. De Passion begint om 20.30 
uur.  
Het wordt dit jaar vanuit Doetinchem uitgezonden (Dit is helaas te ver om het live 
mee te maken).  
Vind je het leuk om hier gezamenlijk naar te kijken, stuur dan een mailtje 
naar: jeugdwerk@kloostekerk.nl  
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Lezing en Lunch 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 april, in de wandelruimte. 
Jurjen Zeilstra neemt ons mee in de wereld van Dostojewski, schrijver van oa. 'De 
Gebroeders Karamazov'. 
Voor ons is het soms moeilijk te onderscheiden dat de religie bij Dostojewki niet 
typisch Russisch is. Maar als je er op let, dan zie je het. 'Ga de wereld in, want je 
hebt een grote taak: 'Christus zal met je zijn,...zoek in het lijden het geluk'.. 
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.Inloop vanaf 
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage € 5,00. 

 

 

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 


