ZONDAG 19 juni 2022
-2e zondag na PinksterenVoorganger: ds. Alex van Ligten
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Saphira

Bij de dienst:
Als de Statenvertaling het niet zou hebben bedacht, had ik het misschien niet
aangedurfd om Ezechiëls favoriete aanduiding voor ‘afgoden’ weer te geven met
‘drekgoden’. Schelden op wat je als ongewenst, ongepast, onheilspellend vindt, dat is
een teken van onmacht. Die onmacht voelt de profeet-in-ballingschap, daar aan de
stromen van Babylon. Wat zijn volk doet en laat in het nalopen van de afgoden, dat
stinkt.
In de evangelielezing laten de ‘geroepenen’ het feestmaal van de gastheer links liggen.
In de dienst gaan we daarvan lezen en zingen: in de liederen gaat het gelukkig ook
over het afwijzen van de brandhout-idolen en het gehoor geven aan de roepstem van
God. En tegen de mogelijkheid van een fikse donderpreek gaat Ezechiël 14:11
gelukkig in, waar God zegt: ‘Zij zullen mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God
zijn.’
De vragen voor ons toehoorders zijn wel: wat aanbidden en/of verafgoden wij? En
horen wij waartoe we zijn geroepen?

Bij de kinderdiensten:
Het woord duurzaamheid ken je vast wel. In de Kloosterkerk hebben wij het er ook over.
Wat betekent dit voor jou? En wat zegt de bijbel hierover? De komende weken denken wij
hier met elkaar over na aan de hand van 4 thema's: vogels, bloemen, vissen en de aarde.
Vandaag kijken wij naar de bloemen. Valt het je buiten op welk een kleurenpracht het is?
Bloemen hoeven daar weinig voor te doen. Zij bloeien gewoon. Zij hebben geen zorgen.
Jezus roept ons op om meer te vertrouwen op Hem en minder bezorgd te zijn; liefdevol om te
gaan met elkaar en met de natuur en eenvoudiger te leven.
Hoe kunnen wij dit samen doen?
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:
Improvisatie
BEGROETING
-de kaarsen worden aangestokenSTILTE
BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G: en niet laat varen de werken van zijn handen
-gemeente gaat staan-

INTROÏTUS: LB 111: 1, 2 en 3
Tekst:
Willem Barnard
Melodie: Genève 1542/Lyon 1547 – Psalm 24

-gemeente knielt of gaat zittenGEBED OM ONTFERMING
Na het “……zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt het koor namens de
gemeente met:

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

- gemeente gaat staan LOFLIED: LB 111: 4, 5 en 6

-4-de kinderen gaan naar hun eigen ruimteGEBEDSGROET
V: De Heer zij met u
G: Ook met u zij de Heer
GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

LEZING: Ezechiël 14: 1 – 5
LIED: LB 310: 1 en 5
Tekst: André Troost, bij Exodus 20: 1 - 17
Melodie: Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 – De Tien Geboden
LEZING: Lucas 14: 16 – 24
LIED: LB 762
Tekst:
Willem Barnard
Melodie: Toon Hagen
PREEK
LIED: LB 320
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Antwerpen 1540 (gewijzigd) ‘Loouerkens dat zijn loouerkens’
GEBEDSINTENTIES
-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.

-5En 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 Stichting SIV, deze is opgericht op 10 november 2004,
met als doel het werk van het Samenwerkingsverband Invalidenvakantieweken voort te zetten.
De doelstelling van Stichting SIV is om mensen met een (ernstige) functionele beperking,
wonende in Den Haag en omstreken, in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te
genieten van een vakantie. Dit vindt plaats in aangepaste vakantiehuizen op een mooie plek in
Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vrijwilligers.
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.
-de kinderen komen terug in de kerk-gemeente gaat staanSLOTLIED: LB 221:
Tekst:
Huub Oosterhuis
Melodie: Bernard Huijbers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’
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?
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Capriccio in a

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd 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 hem bellen of een e-mail sturen: telefoon:
0515 - 431847, e-mail alexvanligten@gmail.com
AGENDA:
dinsdag 21 juni

08.30 u.

Stilte-uurtje

zondag 26 juni

10.30 u.

Dienst met Cantate (BWV 7)
voorganger: ds. Rienk Lanooy

Zondag 26 juni

Zeildag voor de jeugd (zie kader)

Zondag 26 juni organiseren wij een Kloosterkerk zeildag voor de jeugd.
Ben je tussen de 9 en 16 jaar, heb je een zwemdiploma en vind je het leuk om mee te
gaan naar de Kaag om te zeilen, te zwemmen en te picknicken aan een strandje?
Geef je dan op via een mail naar jeugdwerk@kloosterkerk.nl
Verzamelen om 9.45 uur voor de Kloosterkerk.
Verwachte thuiskomst tussen 15.00 en 16.00 uur.
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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 – Excursie 5 juli
De jaarlijkse excursie van Lezing en Lunch vindt plaats op dinsdag 5 juli a.s.
Verzamelen bij de Kloosterkerk vanaf 8.30 uur. De bus vertrekt stipt om 9.00 uur.
We gaan naar Museum Catharijne Convent in Utrecht. Na ontvangst met koffie/thee
wordt speciaal voor ons een boeiende lezing gegeven over het museum en de actuele
tentoonstelling “Van God los? De onstuimige jaren zestig”. Hierna is er voldoende
tijd om het museum te bezoeken. Vervolgens genieten we van een voortreffelijke
lunch bij Restaurant De Rechtbank.
Daarna gaan we met de bus naar Gouda. Daar liggen twee boten voor ons klaar, oerHollandse trekschuiten, waarmee we een rondvaart maken door het prachtige
historische Gouda. Om ongeveer 17.45 uur zijn we weer terug in Den Haag.
Deelname door aanmelding, vóór 28 juni a.s., op het emailadres:
lezingenlunch@gmail.com en gelijktijdige overmaking van € 50,00 per persoon op
bankrekening: NL71 INGB 0009 4363 57 t.n.v. Contact en informatiekring o.v.v.
excursie 2022.
Vermeld in uw email de naam of namen van de deelnemer(s), mobiele
telefoonnummer(s) en of u wel of niet beschikt over een museumkaart. Vermeld ook
eventuele allergenen voor de lunch. Via de mail ontvangt u een bevestiging.
Het aantal deelnemers is maximaal 50. Hierbij geldt de volgorde van de betaling.
Entree museum is gratis voor museumkaarthouders, voor de anderen aldaar te
voldoen.
Wij zien u graag op 5 juli a.s.!

-8Gezamenlijke zomermaaltijd in combinatie met het Gemeenteplatform op
woensdag 22 juni 2022
In samenwerking met de diaconie, de ouderlingen open kerk en pastoraat van de
Kloosterkerk nodigen wij u uit voor een Zomermaaltijd. We hopen dat de combinatie
eerst samen eten en dan samen praten en naar elkaar luisteren mee zal helpen om nader
tot elkaar te komen om zo het reilen en zeilen van onze mooie Kloosterkerk en haar
gemeenschap te bespreken.
De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor kleine projecten voor vluchtelingen in
onze stad. We zijn nog in gesprek met projectmedewerkers. In het bericht in de liturgie
van 19 juni leest u meer.
We hopen van harte dat u tijd wilt vrij maken om te komen. Uw familieleden, vrienden
en buren zijn natuurlijk ook welkom.
Tijdplanning: vanaf 18.30 uur of eerder als u direct uit uw werk komt bent u welkom.
om 19.00 uur gaan we aan tafel voor een vrolijke, lichte zomerse maaltijd. Het
gemeenteplatform begint rond 20.30 uur met een kopje koffie. Tijdens het
gemeenteplatform worden u de cijfers over 2021 gepresenteerd en praten we verder
over de nabije toekomst en de ontwikkelingen die daarmee te maken hebben.
Kosten: € 15,00 of zoveel meer als u kunt missen voor een project in Den Haag. Als dit
richtbedrag bezwaarlijk is, kunt u vanzelfsprekend naar draagkracht bijdragen. U kunt
ter plekke uw bijdrage geven, maar dat kan ook op het rekeningnummer van de
diaconie
NL89 INGB 0002 8471 14 t.n.v. Stichting Diaconie Kloosterkerk, o.v.v. zomermaaltijd
2022.
Bedenk dat uw komst het meest belangrijk is!
Onze huiskok Samy en zijn kookploeg uit de Kloosterkerk staan klaar om een goede en
voedzame maaltijd te bereiden. We willen i.v.m. de boodschappen graag weten of u
komt.
Opgave via e-mail bij het kerkelijk bureau: kerk.bureau@kloosterkerk.nl of bij Yna
Visser: y.visser@kloosterkerk.nl. Als u een handje kunt helpen kunt dat ook aan Yna
laten weten via de mail. Heel graag tot woensdag de 22 ste juni.
De opbrengst van de zomermaaltijd is bestemd voor het vakantiekamp van Kariboe
Bibi, centrum van en voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen in Den Haag. Voor het
eerst sinds Corona organiseert Kariboe Bibi weer een kamp voor 40 deelnemers,
waaronder 27 kinderen.
Op veler verzoek, want de meesten hebben geen geld om zelf op pad te gaan en dat
maakt de zomervakantie heel lang. Samenspelen, samen praten, samen lachen, samen
voor de kinderen zorgen – het zijn ingrediënten die deze vijfdaagse vakantie tot een
zorgeloze adempauze maken voor jong en oud. Kariboe Bibi, ‘welkom vriendin’ in het
Swahili, is onderdeel van Stek, stichting voor stad en kerk, in Den Haag.
Hartelijke groet, Henriëtte van Aerssen en Yna Visser
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ZOMEREXPOSITIE “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.

- 10 Viering van de MONUMENTENDAGEN op 10 en 11 september 2022.
Gelukkig!
Het ziet ernaar uit dat we weer de Monumentendagen kunnen organiseren in onze
Kloosterkerk.
Twee jaar geleden hadden we een leuk plan.
Nu gaan we het met ons allen uitvoeren.
Doet u mee? Doen jullie mee?
De vraag was en is: Maak een afbeelding van ons Mooie Kerkgebouw.
Of een deel van ons gebouw, of een voorwerp uit onze kerk.
Schildert u graag? Maak een schilderij.
Aquarelleert u ? Dit is uw kans.
Tekent u met plezier? Zet onze kerk op papier.
Fotografeert u enthousiast? Maak de mooiste foto.
Etst u? Rembrandt ging u voor.
Handig met naald en draad? Borduur dan nu ons kerkgebouw.
Bedreven in patchwork? Maak met elkaar een wandkleed,
Bent u dichter? Uw gedicht komt te hangen bij Cats.
Componeert u? Maak Johann Sebastian Bach jaloers.

Dit creatieve feest is voor JONG en OUD. Een feest voor ons allemaal.
We maken een aparte hoek met de werkstukken van de kinderen.

Doet u mee? Gaan jullie aan de slag?
Stuur vandaag nog een mail naar: j.vandongen@kloosterkerk.nl
We willen graag weten hoeveel ruimte we moeten reserveren voor alle werkstukken.
Muziek tijdens de Monumentendagen.
Op elk heel uur bieden we ruimte aan u om muziek te maken. Speelt u (alleen of
samen) piano, gitaar, viool, blokfluit. Laat ons meegenieten. Zingt u graag een mooie
aria? Of wil je aan die oude gemeenteleden wel eens laten horen wat moderne muziek
is? Draagt u graag een gedicht voor?
Stuur een mail aan j.vandongen@kloosterkerk.nl
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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 ..……………………………………………….
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 € 36,00 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

