
 
 
 

 
ZONDAG 24 JULI 2022 

- 7e zondag na Pinksteren - 
Voorganger: ds. Margreet Klokke 

Ouderling: Astrid Poot 
Organist: Geerten van de Wetering 

 
 
Bij de dienst: 
Er is een oud kerklied, dat begint met de woorden: ‘Op bergen en in dalen, en overal is 
God’. 
In de zomer gaan velen van ons er op uit, de bergen en de dalen in. In de bijbel staan 
berg en dal ergens symbool voor.   
De berg is de plaats van de Godsontmoeting, en het dal de plaats van de ervaring van de 
kwetsbaarheid van het mens-zijn. 
In deze dienst wordt er stil gestaan bij het beeld van het dal, aan de hand van een 
visioen van de profeet Ezechiël.   
 
 
Bij de kinderdienst: 
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar hun eigen ruimte voor een verhaal, een 
spel of creativiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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ORGELSPEL:  
Praeludium in G                              Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Uit: 3 Praeludien und Fugen         (1809-1847) 
 
 
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: Psalm 23c : 1, 2, 3 en 5 
Tekst: Scottish Psalter 1650 – ‘The Lord’s my shepherd, I’ll not want’ 
Melodie: Jessie Seymour Irvine 
Vertaling: Roel Bosch en Gert Landman 
 

-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. 
 
  

       G:      A  –   men.  
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-gemeente gaat staan- 

 
LOFLIED: LB 686: 1 en 3 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers 
 

-gemeente gaat zitten, kinderen gaan naar hun eigen ruimte- 
GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

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

       G:      A  –   men.  
 
 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING: Ezechiel 37: 1-14 
 
 
ORGELIMPROVISATIE 
 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Johannes 11: 25-26 
 
 
LIED: LB 713: 1, 2, 3 en 4 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Willem Vogel 
 
 
PREEK 
 
LIED : LB 700 
Tekst:     André Troost 
Melodie: Cyril Taylor 
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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. 

 
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) is bestemd voor Hospice het Vliethuys in Voorburg dat er 
voor iedereen is ongeacht levensovertuiging of leeftijd. Het is een plek waar bewoners 
en hun naasten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en geborgen kunnen voelen. Een 
huis waar veel mogelijk is en waar zeker niets moet. Privacy en het behouden van 
eigen regie van de bewoner staan hierbij voorop. 
Palliatieve zorg die gegeven wordt is niet gericht op genezing maar op 
symptoombestrijding en comfort.  
Vrijwilligers, verpleegkundigen en huisartsen bieden steun en verzorging waar dit 
nodig is, in overleg met familie en betrokkenen. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
De Uitgangscollecte: 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. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 - de kinderen komen terug in de kerk - 
 
-gemeente gaat staan- 

 
SLOTLIED: LB 827 
Tekst:     Willem Barnard, bij Galaten 3,16-22 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 12 
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ZEGEN 
 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
 
ORGELSPEL:  
Fuga in G                                            Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Uit: 3 Praeludien und Fugen 
 
 
 
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? 
En 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, 
 
Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 

 
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. 
 
 
AGENDA 
 
dinsdag 26  juli 
 
 
zondag  31 juli 

08.30 u 
 
 
10.00 u 

Stilte  uurtje 
 
 
ds. Marja Flipse 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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WORKSHOPS bij de expositie “SILENTIUM” 

 
Naar aanleiding van de zomerexpositie Silentium vindt binnenkort een viertal 
workshops plaats. We nemen de tijd om vertrouwd te raken met de kunst in de kerk 
en gaan er dieper op in aan de hand van de thema's: 
 
· Kunst en kwetsbaarheid: kunstenaar en kijker 
· Verstilling: kunst die ruimte schept 
· Luisteren met je ogen: beeldende kunst en het woord 
· Levenskunst: inspiratie vinden om mee aan de slag te gaan 
 
Houdt u de volgende data alvast vrij: 
woensdag 20 juli van 20.00 uur tot 21.15 uur 
woensdag 27 juli  van  10.45 uur tot 12.00 uur 
woensdag 3 augustus van 20:00 uur tot 21.15 uur, 
 
De workshops vinden plaats in de Kloosterkerk. 
Meer informatie bij ds. Marja Flipse, flipse@kloosterkerk.nl. 
 
 
 
 
 

 
ZOMERORGELCONCERTEN  
In de maanden juli en augustus vinden er weer orgelconcerten plaats in de 
Kloosterkerk op vijf woensdagmiddagen, van 12.45 - 13.15 uur. Op woensdag 3 
augustus speelt Adriaan Hoek, organist van de Marekerk in Leiden. Het programma 
en de overige concerten zijn te vinden op www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl 
 
 
FILMCONCERT 
Beleef op donderdagavond 18 augustus (20.30u) een unieke zomerse filmavond met 
Charlie Chaplin's iconische film Modern Times, voorzien van live improvisaties door 
organist Geerten van de Wetering. De film zal op groot scherm vertoond worden in 
de Kloosterkerk. Het filmconcert is in samenwerking met Filmhuis Den Haag en 
maakt deel uit van de serie The Sound of Chaplin van het Filmhuis. Deze zomer 
(juli/augustus) vertoont het Filmhuis 10 films van Charlie Chaplin. Kaarten voor het 
filmconcert met Modern Times zijn verkrijgbaar via www.podium21.nl. 
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Lezing en Lunch dinsdag 9 augustus  
 
Het Haagse Bos.... 
Heden en verleden in het legendarische Haagse Bos: twee ijselijke en geheel vergeten 
gebeurtenissen uit vroeger eeuwen. Aan de hand van kaarten, tekeningen en foto’s 
wordt het verleden van het ooit zo fameuze Haagse Bos weer tot leven gewekt. 
Alles zal weer beeldend worden verteld door: Paul Gerritsen. 
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 
minimaal € 5,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viering van de MONUMENTENDAGEN op 10 en 11 september 2022 
 
Gelukkig! Het ziet ernaar uit dat we de Monumentendagen weer kunnen organiseren 
in de Kloosterkerk. Twee jaar geleden hadden we een leuk plan, dat we nu gaan 
uitvoeren. Doet u mee? Doen jullie mee? 
De vraag is: Maak een afbeelding van ons mooie kerkgebouw of van een deel ervan 
of van een voorwerp uit de kerk. 
Schildert/aquarelleert/etst/tekent/fotografeert/borduurt/patchworkt u graag? Maak een 
afbeelding van de kerk. 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. We maken een aparte hoek met de 
werkstukken van de kinderen. 
Stuur vandaag nog een mail 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. Laat ons meegenieten 
van uw talent. Draag u liever een gedicht voor? Dat kan ook. Stuur een mail aan 
j.v.dongen@kloosterkerk. 
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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.- 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 
 
 
 

 


