ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
-13e zondag na PinksterenVoorgangers: ds. Rienk Lanooy en ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Marc Blom
Zondagskind: Eline
Organist: Geerten van de Wetering
In deze dienst springen 'Over de rivier':
 Marie de Bruijn en Evy van de Wetering
 Fenna Kuijvenhoven en Timo Laurens
en beginnen Jan Tom Schneider als ambulant predikant en Bas Pijffers als koster aan
hun taak in de Kloosterkerk
Bij de dienst
'In den beginne: eerste keren in de Bijbel' is het thema van de diensten aan het begin van
een nieuw seizoen. De eerste liefde, de eerste profeet, de eerste koning, de eerste lach:
veel 'eerste keren' in de bijbel hebben met de beide aartsouders, Abraham en Sara, te
maken. Dat zal niet toevallig zijn, want zij staan in het boek Genesis voor een nieuw
begin. Nadat het verhaal van de Toren van Babel eindigt met de opmerking dat de
mensen niet geheel vrijwillig over de aardbodem worden verspreid, beginnen Abraham
en Sara met hun entourage op uitnodiging van de Eeuwige welbewust aan een nieuw
leven, zonder te weten wat het hun brengen zal. Daarmee laten ze ook iets achter: hun
oude leven. En dat is waar het ook in het verhaal van Lukas om gaat: een nieuw begin
vraagt ook om afscheid van het oude.
Bij de kinderdiensten
Een nieuwe school, een andere klas, je eerste muziekles of een nieuw sportclub: iets
voor de eerste keer doen is altijd spannend, leuk, eng en bijzonder en meestal is het dat
allemaal een beetje tegelijk. Grote mensen, zoals een nieuwe dominee of een nieuwe
koster, hebben dat net zo goed als bijna grote mensen. Vandaag springen Marie, Evy,
Fenna en Timo 'over de rivier'. Ze beginnen in een nieuwe groep van het jeugdwerk in
de Kloosterkerk. We hopen dat ze het daar met elkaar fijn en gezellig hebben!
De kinderen van 9-11 gaan aan de hand van de Tien Woorden op zoek naar de tien beste
wegen om hun leven richting te geven aan het begin van het nieuwe seizoen.
Zij blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.
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.

-3ORGELSPEL – VERSTILLING
Allegro - Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Uit: Concerto G-dur (BWV 592)
BEGROETING
-de kaarsen worden aangestokenSTILTE
BEMOEDIGING
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-gemeente gaat staanINTROÏTUS: LB 105: 1 en 3
Tekst:
Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Melodie: Genève 1562
-gemeente gaat zittenGEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:
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-
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U.

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

G:
G:

A -– men
men.
A

-gemeente gaat staan-

-4LOFLIED: LB 304
Tekst:
Henk Jongerius
Melodie: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren alle, die ihn ehren’
-gemeente gaat zittenPRESENTATIE VAN DE NIEUWE KOSTER
MET DE KINDEREN / OVER DE RIVIER
LIED: LB 416: 1, 2 en 4
Tekst:
Jeremiah Rankin – “God be with you till we meet again’
Vertaling: Gert Landman
Melodie: Ralph Vaughan Williams
-de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimtenGEBEDSGROET
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GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

G:

A – men.

SCHRIFTLEZING:
Genesis 11: 31 – 12: 9
LIED: LB 318
Tekst:
Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie: Willem Vogel
PREEK
MUZIKAAL INTERMEZZO - Orgelspel
Presto - Johann Sebastian Bach
Uit: Concerto G-dur (BWV 592)
LEZING: Lucas 14: 25 – 33

u.

de

Heer.

-5PREEK
LIED: LvdK 490: 1, 2, 4, 9 en 10
Tekst:
Huub Oosterhuis
Melodie: Jaap Geaedts
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.
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 ONDER ORGELSPEL
De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
De diaconale collecte (groene zak) 2e collecte is bestemd voor de Kesslerstichting,
Den Haag. Al meer dan honderd jaar wordt met veel liefde en compassie gewerkt bij de
Kesslerstichting. Vele duizenden hebben er opvang, zorg, begeleiding of advies
gevonden. Door begeleiding en ondersteuning vinden zij de weg (terug) naar een zinvol
bestaan. De ervaring leert dat veel mensen in staat zijn een deel van hun zelfstandigheid
te herwinnen.
Rekening Stichting 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 de ‘stilstand’ 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

-6-de kinderen komen terug in de kerk-gemeente gaat staanSLOTLIED: LB 723 (staande gezongen)
Tekst:
Jan Wit
Melodie: Straatsburg 1539 / Genève 1542/1551 – Psalm 36
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ORGELSPEL:
Praeludium in G-dur (BWV 568)

Johann Sebastian Bach

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 het YouTube kanaal Stichting
Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl.
AGENDA
Vandaag 4 september

13.00u - 17.00 u

Haags Uitfestival (zie toelichting)

Dinsdag 6 september

08.30 u

Stilte-uur

Woensdag 7 september

12.45 - 13.15 u

Pauzeconcert
Claire Munting (sopraan),
Shintaro Kawahara (piano)

Zaterdag 10 september

10.00 - 17.00 u

Open Monumentendag

Zondag 11 september

10.00 u

Ds. Marja Flipse

12.00 – 16.00 u

Open Monumentendag

17.00 u

Evensong m.m. van Kloosterkerkkoor
o.l.v. Daniël Rouwkema, Geerten van de
Wetering - orgel
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COLLECTE

Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een algemene QRcode 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

UITFESTIVAL
Op zondagmiddag 4 september van 13.00 tot 17.00 uur opent de Kloosterkerk de
deuren voor het Haags Uitfestival. Vanaf 13.30 uur zal er een gevarieerd programma
zijn met elk uur een optreden van diverse musici:
Mezzosopraan Rita Fernández opent samen met haar pianiste de middag. Vervolgens
zingt het Residentie Kamerkoor onder leiding van dirigent Jos Vermunt, die zal laten
zien en horen hoe hij met het koor repeteert. Het derde concert is van het pianoduo
Beth & Flo en staat garant voor klassieke muziek op hoog niveau gecombineerd met
sprankelende liedjes en een flinke dosis humor. Als afsluiting treden Joram van Ketel
en Iddo van der Giessen op met de bijzondere combinatie van trombone en orgel. De
laatste twee optredens zijn een preview van het pauzeconcert dat zij komend seizoen
in de Kloosterkerk zullen geven.

Tentoonstelling van werken van leden van de Kloosterkerk – GROOT en klein
Zaterdag 10 en zondag 11 september staan de deuren van de Kloosterkerk weer open
voor bezoekers van de monumentendagen.
Naast de tentoonstelling Silentium is er een EXPOSITIE van werk van
gemeenteleden. De kinderen hebben mooie rozetten gemaakt voor het dak van de
kerk. Anderen hebben foto’s, schilderijen, glaswerk ingestuurd. Ook wordt er
voorgelezen uit eigen werk.
Op zondag zijn er op het hele uur muziekoptredens.
U bent van harte welkom, ook bij de Evensong die op 11/9 om 17.00u begint

-8EVENSONG
Kloosterkerkkoor
o.l.v. Daniël Rouwkema
Geerten van de Wetering – orgel
ds. Rienk Lanooy – Liturg
Zondag 11 september 2022
Aanvang 17.00 uur

Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’
Zou je wel eens verder willen praten met de predikanten van de Kloosterkerk over de
inhoud van hun diensten? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te maken voor jezelf
om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere mensen leren
kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij? Dan is de cursus ‘ABC van de
christelijke traditie’ iets voor je.
Deze cursus wordt elk jaar gegeven. In ongeveer zestien woensdagavonden sta je met
rond de twintig deelnemers van twintig tot tachtig jaar stil bij vragen als: De bijbel,
wat is dat voor een boek? Hoe kun je het zo lezen, dat de oude woorden ook in deze
tijd aanspreken? Waar denk je eigenlijk aan, als je ‘God’ zegt? Wie is Jezus voor je?
Wat betekent het verhaal van zijn lijden en opstanding voor mensen vandaag? Wat
wordt er bedoeld met de ‘heilige Geest’? Hoe kun je bidden? Wat gebeurt er in de
liturgie van de kerkdienst?
De cursus staat open voor iedereen, leden en niet-leden van de Kloosterkerk en wordt
gegeven door ds. Rienk Lanooy en ds. Jan Tom Schneider. Meer info over data en
opzet staat in 'De Klooster' (p.24). Dit jaar is de eerste bijeenkomst op
woensdag 21 september, 20u15 in de Kloosterkerk.
Voor nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij de predikanten via
lanooy@kloosterkerk.nl
Van harte welkom!
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Najaars Verkoping zaterdag 1 oktober in de Kloosterkerk
De goederen hiervoor kunnen in de kerk ingeleverd worden op:
 Dinsdag
27 september van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur.
 Woensdag 28 september van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur.
 Donderdag 29 september van 10.00-14.00 uur.
Wegens plaatsgebrek in de kerk is het niet mogelijk de spullen al eerder te brengen.
Betaling van aankopen kan alleen contant.

Grote restauratie van het glas in lood
In de week van 5 september start de restauratie van de zeven glas in loodramen in het
koor. De Kloosterkerk heeft Schakel & Schrale in de arm genomen om deze grote
restauratie uit te voeren. Gedurende 16 weken zal hun partner, het Glasatelier Oud
Rijswijk, de panelen van de zeven ramen uitnemen, schoonmaken, voorzien van
nieuw lood en terugplaatsen: een grote en kostbare operatie.
In de eerste uitgave van het nieuwe seizoen van het magazine De Klooster is een
artikel gewijd aan deze restauratie en de Ruitjes-actie. Heeft u dit exemplaar niet in
de brievenbus gekregen, neem er dan één mee!
Ruitjes-actie
De kosten van de restauratie van de zeven ramen bedragen € 265.000, een grote
investering voor de Kloosterkerk. Het is een investering in de toekomst van de
gemeente, die ook velen van u ter harte gaat. Vandaar dat wij een actie starten.
Iedereen kan symbolisch een ruitje of een rij ruitjes adopteren. Eén enkel ruitje kost €
40,- , een rij van vier ruitjes € 160,-. Maar elk bedrag is welkom! Doet u mee?
Stort uw bijdrage op rekening NL41 ABNA 0519 8730 68 ten name van de Stichting
Monument Kloosterkerk of scan de QR-code met uw ABN/AMRO bankieren app.
Als u geen ABN/AMRO rekening hebt verzoeken wij u gebruik te maken van een
Bankoverschrijving

Eén ruit à € 40,--

Eén rij met vier ruitjes à € 160,--
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Een weekend in een ander ritme. Samen bidden, eten, praten, stil zijn, genieten van
het samenzijn in gemeenschap en ruimte maken om aandachtig te leven. In
november 2022 kan dat. Dan gaat een groep vanuit de Kloosterkerk naar de
Abdijhoeve Betlehem, onderdeel van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem
(abdijhoeve.willibrordsabdij.nl).
Wanneer:
Vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022. Op een nog nader overeen te komen
datum is er een kennismakings- en voorbereidingsbijeenkomst in de Kloosterkerk.
Kosten en aanmelden:
De kosten bedragen € 184,50 inclusief alle maaltijden, beddengoed en
toeristenbelasting (laten we het pelgrimsbelasting noemen). Mochten de kosten van
dit weekend voor u een belemmering vormen, dan vinden we daar een oplossing
voor.
Meer informatie en opgave - liefst voor 23 september - via flipse@kloosterkerk.nl.

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.

- 11 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

