
 

 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022 
-15e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Jan Tom Schneider 
Ouderling: Emilie Schreuder 

m.m.v. het Kloosterkerkkoor o.l.v Daniël Rouwkema 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Julia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Voor alles is een eerste keer. Vandaag staat in het teken van de eerste lach. Lachen is 
aanstekelijk; lachen maakt vrolijk.  
Er wordt gelachen bij blije gebeurtenissen. Sara lacht ook bij de geboorte van haar 
zoon. Wanneer lach jij?  Zou God ook lachen?    
 
 
 
 
 
 
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: Improvisatie 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB  207 
Tekst:     Johannes Zwick – ‘All Morgen ist ganz frisch und neu’ 
Melodie: Johann Walter 
 

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

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

 
 

-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 103c: 1, 2 en 3 
Tekst:       Henry Francis Lyte – ‘Praise my soul, the King of heaven’ 
Melodie:   John Goss 
Vertaling: Willem Barnard 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat zitten - 
 
GESPREK met de kinderen en Jan Pieter Gootjes 
 
LIED: LB 834 
Tekst: Johann Friedrich Ruopp – ‘Erneure mich, o ewigs Licht’ 
Melodie: Nürnberg 1676/1854 – ‘O Jesu Christe, wahres Licht’ 
Vertaling: Ad den Besten 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 

-kinderen gaan naar hun eigen ruimte- 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 1 - 7 en 15 - 22 
 
LIED: LB 816 
Tekst: René van Loenen 
Melodie: Niek Hermanides 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 18: 1 - 5 en 9 - 15 
 
 
LIED: LB 164 
Tekst: Maria de Groot, bij Genesis 17, 18, 21, 23 
Melodie: Wouter van den Broek – ‘Zoals een bruid haar bruidegom begroet’ 
 
 
 
 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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PREEK 
 
 
LIED: LB 807 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie :Tera de Marez Oyens 
Koorzeting: Daniël Rouwkema 
 
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 

 
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 diakonale collecte is bestemd voor het Jacobshospice: Het hospice in Den Haag 
heeft mooie, lichte gastenkamers. De woon/eetkamer is ruim en geeft mooi zicht op de 
schitterende stadstuin. Het hospice staat klaar om mensen in de laatste fase van hun 
leven zo comfortabel mogelijk op te vangen en te begeleiden. Dat doen we met de 
hospice (huis-)artsen, het verpleegkundig team, een grote diverse groep vrijwilligers, 
het coördinatieteam en uiteraard de gastbewoners en zijn of haar naasten. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan 
het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk:NL29 INGB 0000 0585 71 
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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 INZAMELING ZINGT HET KOOR: 
All creatures of our God and King               Malcolm Archer (*1952) 
 
 
 
All creatures of our God and King; Lift 
up your voice and with us sing Alleluia! 
Thou burning sun with golden  beam, 
thou silver moon with softer gleam,  
O praise him Alleluia! 
 
Thou rushing wind that are so strong, ye 
clouds that sail in heav’n along, alleluia! 
Thou rising morn in praise rejoice, ye 
lights of evening find a voice.  
O praise him Alleluia! 
 
Thou flowing water, pure and clear, 
make music for the Lord to hear,  
O praise him allleluia!  
Thou fire so masterful and bright, that 
givest man both warmth and light, 
O praise him Alleluai! 
 
And all ye men of tender heart, forgiving 
others take your part, O sing ye, 
Alleluia!  
Ye who long pain and sorrow bear,  
praise God and on Him cast your care. 
O praise him Alleluia! 
 
Let all things their creator bless, and 
worship him in humbleness, O praise 
him Alleluia!  
O praise the Father praise the Son, and 
praise the Spirit, three in One. 
O praise him Alleluia 
 

Al wat Gods levenskracht ontving, 
prijs hem uit volle borst en zing: Halleluja 
De zon met stralen van puur goud, 
de maan die kalm haar nachtwaak houdt, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
 
Stormwind, onstuitbaar op de vlucht, 
wolken die zeilen door de lucht: Halleluja! 
Wassende maan, verheerlijk hem, 
sterren met flonkerende stem, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
 
Sprankelend water, kabbel voort, 
maak de muziek die hij graag hoort, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
Vlammen, die ondanks hun venijn 
toch bron van licht en warmte zijn, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
 
Wie, tot verbroedering bereid, vreugde 
vindt in meerstemmigheid, laat u horen! 
Halleluja! 
Wie kampen met gemis en pijn, 
laat God uw troost en helper zijn  
en prijs hem! Halleluja! 
 
Elk schepsel met uw eigen stem, stel uw 
talent in dienst van hem: prijs de 
Schepper! Halleluja! Loof wie u schiep en 
wie u redt, loof wie u aanvuurt en ontzet:  
prijs de Schepper! Halleluja! 
 
                                           
 (vertaling Marja Flipse) 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 

-de kinderen komen terug in de kerk- 
 

-gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 825:1, 4 en 5 
Tekst:      Ad den Besten 
Melodie:  Peter Sohr/Halle 1704 – ‘Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ’ 
 
ZEGEN 

 
 
ORGELSPEL 
Pasticcio                                           Jean Langlais 
                                                          (1907 - 1991) 
 
 
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: 
06- 2061 7602, e-mail: schneider@kloosterkerk.nl 
 
AGENDA 
 
dinsdag 20 september 
 
woensdag 21 september 
 
 
 
 
 
zaterdag 24 september 
 
zondag 25 septembet 
 

 
08.30u 
 
12.45u 
 
 
 
20.15u 
 
15.30u 
 
10.30u 

 
Stilteuur 
 
Pauzeconcert: Pianoduo Beth & Flo: Elsbeth 
Remijn & Claudette Verhulst; tevens 
LIVESTREAM 
 
ABC cursus (zie toelichting) 
 
Bach Binnenstebuiten  
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate ‘Dem 
Gerechten muβ das Licht’ (BWV 195) 
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Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de cantatediensten in de Kloosterkerk is 
er op zaterdagmiddag 24 september een extra editie van Bach Binnenstebuiten door 
Tineke Steenbrink. Alle beschikbare plaatsen hiervoor zijn reeds bezet.  
Maar u bent van harte welkom om 17.00 uur bij de uitvoering van de bijzonder 
feestelijke cantate 'Dem Gerechten muβ das Licht' (BWV 195) door solisten, het 
Residentie Kamerkoor, Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest onder leiding 
van Jos Vermunt.  
De toegang is gratis, maar een gift is altijd welkom! 
Op zondag 25 september vindt nogmaals de uitvoering van cantate 195 plaats tijdens 
de eredienst om 10.30 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 
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. 
Tv's, Pc's, volledige encyclopedieën en bloempotten kunnen niet ingenomen worden. 
Wegens plaatsgebrek in de kerk is het niet mogelijk de spullen al eerder te brengen. 
Betaling van aankopen kan alleen contant. 
 

Lezing en Lunch 
Op dinsdagmorgen 4 oktober 2022 zal ds Matser voor ons een lezing houden. Zij 
preekt regelmatig in de Breekerk te Rotterdam en hoorde van het verhaal van de 
Orgelzolders. 
In WOII zaten op de orgelzolders van de Breekerk 3 jaar lang 7 Joodse mensen 
ondergedoken. Met groot gevaar voor eigen leven heeft het kostersgezin en anderen 
hen al die jaren verborgen gehouden en verzorgd. In haar boek "De Orgelzolders" 
beschrijft zij deze drie lange jaren, zoals ook burgemeester Aboutaleb dit deed in 
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"Droom en Daad". 
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 10.00u Aanvang 10.30 uur. Bijdrage minimaal € 
5,00. 
 

GEMEENTEMAALTIJD Donderdag 6 oktober om 18.00 uur 
Na het grote succes van de maaltijden in maart (Oekraïne) en juni (Kariboe bibi), zal 
er nu een herfstmaaltijd zijn. 
U en ook al uw vrienden zijn van harte welkom. 
De opbrengst van deze maaltijd zal dit keer zijn voor het restauratieproject van de glas 
en loodramen in het koor van onze kerk. 
Informatie hierover staat in De Klooster van september 2022. 
Tijdens de maaltijd zal aandacht besteed worden aan dit project. 
Tijdplanning: vanaf 18.00 uur of eerder als u direct uit uw werk komt, bent u welkom 
voor een drankje vooraf. Vanaf 18.30 uur gaan we aan tafel. U kunt zich, bij voorkeur 
voor 30 september, opgeven bij Yna Visser: y.visser@kloosterkerk.nl Met opgegeven 
dieetwensen wordt rekening gehouden. 
Kosten: richtbedrag 15,00 euro of zoveel meer als u kunt missen. Als dit richtbedrag 
bezwaarlijk is, kunt u vanzelfsprekend naar draagkracht bijdragen. 
Bedenk dat uw komst het meest belangrijk is! 
U kunt ter plekke uw bijdrage geven, maar dat kan ook op de onderstaande rekening: 
NL41 ABNA 0519 8730 68 t.n.v. Stichting Monument Kloosterkerk o.v.v. 
herfstmaaltijd 2022. 
We hopen van harte u en jullie op deze avond te mogen begroeten. 
Mede namens Henriëtte van Aerssen, Yna Visser, ouderling Pastoraat. 
 

KINDERCONCERT – BABAR DE KLEINE OLIFANT 
Ook dit jaar organiseert Podium21 weer een kinderconcert in de Kloosterkerk in de 
herfstvakantie tijdens festival De Betovering! Laat je op woensdag 26 oktober 
(14.00u) meenemen in het verhaal over de avonturen van Babar de kleine olifant met 
muziek van Francis Poulenc, uitgevoerd door musici van het New European 
Ensemble, organist Geerten van de Wetering en verteller Tobias Wenting! Meer info 
en kaartverkoop via www.podium21.nl 
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Kloosterweekend 
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.   
 

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. Let op: bij ING bank werkt de QR-
code alleen als u hem via de camera-app scant. 

Eén ruit à € 40,- 

 

Eén rij met vier ruitjes à € 160,- 
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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. 

 
 


