ZONDAG 5 juni 2022
-PinksterenVoorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Kloosterkerk Ensemble
Cantor: Daniël Rouwkema
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Sem

dienst met doop en belijdenis
In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Hanna Rose Elizabeth Rozenberg
Zeven anderen verbinden zich met de christelijke traditie door hun doop te beamen of
door de doop te ontvangen op hun ja-woord. Het zijn:
Mirjam Josientje Klaasje Baar
Maas Marinus Goote
Edwin Franciscus van der Harst
Josientje Klaasje Koopman-Tanis
Monica Timofei
Amriet Kishan John Timofei
Juan David Elias Yrausquin

Bij de kinderdiensten:
Vandaag is het Pinksteren, een vurig feest. Aan dit Pinkstervuur kun je je niet
branden! Maar je wordt er wel vanbinnen warm van.
Net zoals de leerlingen van Jezus, toen ze helemaal vol van waren en het aan iedereen
wilde vertellen.
Als iemand aan jou zou vragen: ‘Wat is de heilige Geest?’ Wat zou jij dan zeggen?
Het vuur, de wind en de duif zijn alle drie symbolen voor Pinksteren. Wat vindt jij het
beste erbij passen?
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.

-3ORGELSPEL:
Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667)
Uit: Leipziger Orgelchoräle

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

BEGROETING
-de kaarsen worden aangestokenSTILTE
BEMOEDIGING

-gemeente gaat staanKOOR
Antifoon:
Halleluja! Adem van God vult heel de aarde, die alles omvat verstaat elk woord.
Halleluja!
INTROÏTUS: LB 672: 1, 3 en 7
Tekst:
Valentin Ernst Löscher – ‘Kommt, Seelen, dieser Tag’
Vertaling: Jan Wit
Melodie: Johann Sebastian Bach
KOOR
Herhaling Antifoon
-gemeente gaat zittenGESPREK MET DE KINDEREN
LOFLIED: LB 683
Tekst: Hanna Lam
Melodie: Wim ter Burg

-de kinderen gaan naar hun eigen ruimte-
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KOOR: “O Lord give thy Holy Spirit” - Thomas Tallis (1505 – 1585)
O Lord, give thy Holy Spirit into our
hearts, and lighten our understanding,
that we may dwell in the fear of thy
Name, all the days of our life, that we
may know thee, the only true God, and
Jesus Christ whom thou hast sent.

O Heer, geef uw Heilige Geest in onze
harten, en verhelder ons begrip opdat wij
mogen wonen in ontzag voor uw Naam,
alle dagen van ons leven, dat we u mogen
kennen, de enige ware God, en Jezus
Christus die u hebt gezonden.

LEZING: Ezechiël 37: 7 – 14
LIED: LB 682
Tekst: Bep Hagen
Melodie: Thea Riesebos
LEZING: Handelingen 2: 1 – 13
LIED: LB 670: 1, 3, 5 en 7
Tekst:
Martin Luther – ‘Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist’,
naar Veni Creator Spiritus
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie: Wittenberg 1539
PREEK
LIED: LB 25b (tijdens het lied wordt Hanna Rozenberg binnengedragen)
Tekst: Vijftig Psalmen, vrij naar Psalm 25 en Matteüs 11:3
Melodie: Bernard Huijbers
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DOOP
KOOR: LB 695: 1, 4 en 5
Tekst:
Pia Perkiö – ‘Kosketa minua, Henki’
Vertaling: Sytze de Vries
Melodie: Llkka Kuusisto
VERBINTENIS EN DOOP
LIED: LB 345 (staande gezongen)
Tekst:
Ad den Besten
Melodie: Augsburg 1609 – ‘Ist Gott für mich, so trete’
-gemeente knielt of gaat zittenGEBEDSINTENTIES
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 den boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
INZAMELING VAN DE GAVEN
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 diaconale collecte is bestemd voor 2GO zet zich in voor mensen die slachtoffer
zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan
een vrijwilliger, die samen met hem/haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt
bij het opbouwen van een netwerk. Het is een maatjesproject vanuit STEK (Stad en

-6Kerk, Den Haag).
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89 INGB 0002 8471 14.
3e collecte (bij de uitgang)
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 als u hem tijdens de collecte
gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer.

Tijdens de collecte zingt het koor
Come down, O Love divine – William Petter (1982 – 2016)
(Liedboek 673)

1 Come down, O love divine,
seek thou this soul of mine,
and visit it with thine own ardor
glowing;
O Comforter, draw near, within my
heart appear,
and kindle it, Thy holy flame
bestowing.
3 Let holy charity mine outward vesture
be,
and lowliness become mine inner
clothing;
True lowliness of heart, which takes
the humbler part,
and o’er its own shortcomings weeps
with loathing.

2 O let it freely burn, til earthly passions
turn
to dust and ashes in its heat
consuming;
And let thy glorious light shine ever
on my sight,
and clothe me round, the while my
path illuming.
.
4 And so the yearning strong, with
which the soul will long,
shall far outpass the power of human
telling;
For none can guess its grace, till they
become the place
where-in the Holy Spirit finds a
dwelling.

5 Come down, O love divine,
seek thou this soul of mine,
and visit it with thine own ardor
glowing;
O Comforter, draw near, within my
heart appear,
and kindle it, Thy holy flame
bestowing.
-gemeente gaat staan-

-7SLOTLIED: LB 687: 1 en 2
Tekst:
Jaap Zijlstra
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket alle Gott’
ZEGEN

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?
ORGELSPEL:
Improvisatie

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd de doopouders en zij die
zich vandaag met de Christelijke traditie verbonden hebben te feliciteren (in de
Apostelkapel), en/of om een kopje koffie te drinken in de Wandelruimte. Voor de
kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water.
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
AGENDA:
dinsdag 7 juni

08.30u

Stilte-uurtje

dinsdag 7 juni

10.30u

Lezing en Lunch ( zie kader)

zondag 12 juni

10.00u

ds. Marja Flipse, dienst met Heilig
Avondmaal

zondag 12 juni

17.00u

Evensong ( zie kader)

-8Scan 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.

Lezing en Lunch
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 7 juni, in de crypt.
Marjoleine Sloos, oprichtster van het WereldTheeMuseum, vertelt ons over de
mysterieuze oorsprong van de thee in China en over het verbouwen en de productie van
exquise thee. De lezing wordt opgeluisterd met een traditionele Chinese theeceremonie.
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.

EVENSONG
met medewerking van het

KLOOSTERKERKKOOR
o.l.v. Daniel Rouwkema
Geerten van de Wetering – Orgel
Liturg: Ds. Marja Flipse
Zondag 12 juni 2022
aanvang 17.00 uur

-9ZOMEREXPOSITIE “SILENTIUM”
Deze zomer is er weer een inspirerende tentoonstelling in de Kloosterkerk. Na de
succesvolle expositie Tijd & Eeuwigheid van vorig jaar presenteert de kunstcommissie
vanaf dinsdag 31 mei tot en met zaterdag 17 september de tentoonstelling Silentium.
Beeldend kunstenaar Jan Pieter Gootjes toont een aantal van zijn aansprekende werken
zoals “Known, ten diepste gekend zijn”. Hij licht toe: “In de bijna witte steen, die ik van
klei heb gemaakt, staat ‘KNOWN’ gegraveerd. Hij is zo gemaakt dat hij maar op één
manier vertrouwd voelt in je hand”.
De tentoonstelling biedt een variatie aan objecten en schilderijen; de titel van de
tentoonstelling is ontleend aan een serie aquarellen. Een afbeelding van één van deze
werken is geselecteerd voor de poster. Het zomernummer van De Klooster wordt
gewijd aan deze expositie en daarin vertelt de kunstenaar over zijn motivaties.
De kunstcommissie hoopt dat de kunst dit jaar, nu corona hopelijk geen spelbreker meer
zal zijn, weer een inspiratiebron zal zijn voor veel bezoekers, maar ook tijdens de
diensten op de zondag.
De kerk is in juni, juli, augustus en september open van dinsdag tot en met zaterdag van
12.00-16.00 uur.
Advies: raadpleeg de site van de Kloosterkerk –www.kloosterkerk.nl- om zeker te weten
of de kerk niet tijdelijk gesloten is vanwege andere activiteiten.

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

……………………………………………………….
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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

