
 

 

ZONDAG  21 AUGUSTUS 2022 
- 11e zondag na Pinksteren - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy  
Ouderling: George Melse 
Organist: Harmen Trimp 

Zondagskind: Lukas 
 

In deze dienst zullen Marc Blom en Johan van Dongen tot ouderling 
en Erwin Petersen tot diaken worden bevestigd 

 
 
Bij de dienst: 
'Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit' opent de dichter van Psalm 25 zijn lied, maar 
wat verlangt een mens als h/zij naar de Eeuwige verlangt? Daarover gaat het in de rest 
van de psalm en ook in deze dienst. Is er nog ruimte en tijd om te verlangen in een 
instant-wereld en is er nog tijd en ruimte om te verlangen naar wat of wie niet het 
resultaat is van onze eigen inspanningen? Vandaag neemt de dichter van psalm 25 ons 
bij de hand in de weg van het verlangen die hij gaat en wij lopen een stukje met hem 
op. 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Kijk je wel eens omhoog als je de Kloosterkerk in loopt? Het dak steunt op prachtige 
balken en het blauwgrijze plafond is versierd met ornamenten? 
Waarom hangen die versieringen zo hoog en wat betekenen de afbeeldingen? 
De kinderen gaan zelf ook ornamenten maken voor de tentoonstelling op Open 
Monumentendag. 
 
 
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:   
Allein Gott in der Höh sei Ehr  (BWV 676)    Johann Sebastian Bach  
        (1685-1750) 
 
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 84: 1 en 3 
Tekst:      Jan Wit 
Melodie:  Genève 1562 
 

-gemeente gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

      G :             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. 
 

      G:      A  -   men 
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-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 984: 1, 4 en 5 
Tekst:     Henk Jongerius 
Melodie: Orlando Gibbons 
 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en 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.  
 
 
 
SCHRIFTLEZING:  Psalm 25 
 
LIED: LB 657: 1 en 2 
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Wales 1865 
 
 
 
 
 
PREEK 
 
 
ORGELSPEL: Improvisatie 
 
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
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LIED: LB 362: 1 en 2 (staande gezongen) 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’ 
 
 
 

- gemeente gaat zitten - 
GEBEDSINTENTIES 

- gemeente knielt of blijft zitten - 
 
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 

 
AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
1e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte is bestemd voor de Stichting Buddynetwerk regio Haaglanden. Een 
professionele vrijwilligersorganisatie die door de inzet van buddy's ondersteuning 
biedt aan:  
- mensen met een chronische of ernstige ziekte (Buddyzorg), - mensen die zich 
eenzaam (2tegen1zaamheid), - mensen met beginnende geheugenproblemen, - en 
kinderen tussen de 5 en 18 jaar die chronisch ziek zijn (Buddy's voor Bikkels) 
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 
 
ORGELSPEL TIJDENS DE COLLECTE: 
Wo soll ich fliehen hin  (BWV 646)   J.S.Bach 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 

- de kinderen komen terug in de kerk - 
 

-gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 919: 1, 2 en 4 
Tekst:      Ad den Besten 
Melodie:  Dresden 1694/Darmstadt 1698 – ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’ 
 
 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.     

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL: 
Toccata d moll (“Dorisch”)  (BWV 538)   J.S.Bach 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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 en desgewenst downloaden via 
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: 070-3244779 of 
e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl 
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AGENDA 
 
zondag 28 augustus 
 
 
 
zondag 4 september 
 
 
 
 

 
 
10.30 u 
 
 
 
10.00 u 
 
 
 
 

 
  
ds. Carel ter Linden, dienst met cantate  
BWV 117‘ Sei Lob und Ehr dem Höchsten 
Gut’  
 
ds. Rienk Lanooy 
 
Uit Festival, kerk open van 13.00 tot 17.00 
met diverse optredens in de kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 


