
 

 

ZONDAG 2 OKTOBER 2022 
- 17e zondag na Pinksteren - 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Marc Blom 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Stef 

 
 
Bij de dienst: 
Deze weken gaat het over 'eerste keren in de bijbel'. Bijbelschrijvers kunnen er een 
handje van hebben om alles wat niet helemaal volgens plan gaat uiteindelijk toch ten 
goede te keren. Maar het zal je als aartsmoeder maar gebeuren dat je levensweg voor 
het eerst doodloopt. Dat overkomt Sarai die geen moeder kan worden. 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Een nieuw begin, soms moet je dat alleen doen maar samen is dat fijner!  
Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe dat iedereen bij elkaar hoort 
en dat de gemeente samen één kan zijn in het geloof. Dat kan ook door iets te doen  
met elkaar. Vandaag komen de kinderen dan ook samen in actie voor de Glas in 
Loodramen!  
De kinderen van 9-11 denken na over de vraag hoe het is om in Ballingschap te 
leven en wat vrijheid is. 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. 
 
 
 
 
 
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:  
Es ist das Heil uns kommen her                                       Anoniem (18e eeuw) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 71: 1, 12 en 13 
Tekst:       Ad den Besten en Muus Jacobse 
Melodie:  Genève 1551 – Psalm 31 
 
 
 
 

-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- 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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LOFLIED: LB 146c: 1, 5 en 7 
Tekst:      Johann Daniel Herrnschmidt – ‘Lobe den Herren, o meine Seele’ 
Melodie:  Ansbach 1664 
Vertaling: Ad den Besten 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren - 
MOMENT MET DE KINDEREN 
 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 16:1-15 
 
LIED: LB 804 
Tekst:     Ad den Besten, bij Genesis 16,1-6 en 21,8-21 
Melodie: Jan Pasveer – ‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’ 
 
 
 
 
PREEK 

- de jongste kinderen komen terug  in de kerk- 
LIED: LB 984: 1, 4, 5 en 6 
Tekst:     Henk Jongerius 
Melodie: Orlando Gibbons 
 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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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 Vluchtelingenwerk Den Haag, zij begeleiden 
vluchtelingen op het gebied van asielprocedures, juridische vragen, huisvesting, 
integratie, taal, en eventueel terugkeer. Ook geven zij voorlichting op scholen en bij 
organisaties. Dat doen we met onze beroepskrachten en heel veel vrijwilligers. 
Vluchtelingen die hun Nederlandse taal willen verbeteren en hun sociaal netwerk 
willen vergroten, krijgen een taal- en netwerkmaatje. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De deurcollecte collecte (paarse zak)  dient ter bestrijding van de kosten van 
onderhoud aan het monument Kloosterkerk.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

- gemeente gaat staan - 
SLOTLIED: : Liefste Lied van Overzee deel 2, 42 
 
ZEGEN 
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ORGELSPEL: improvisatie 
 
 
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, 
 
 
 
 
De Kloosterkerkjeugd komt in actie om geld in te zamelen voor de restauratie 
van het Glas in Lood!  
Vandaag zullen zij na de dienst zelfgebakken lekkernijen verkopen tijdens de 
koffie.  
 
 
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 haar bellen of een e-mail sturen: telefoon: 06- 48650217, e-mail: 
flipse@kloosterkerk.nl 
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AGENDA 
 
dinsdag 4 oktober 
 
 
 
woensdag 5 oktober 

 
 
 
 
 
 
donderdag 6 oktober 
 
zondag 9 oktober  

 

08.30 u 
10.30 u 
20.15 u 
 
10.00 u 
 
12.45 u 
 
 
20.15 u 
 
18.00 u  
 
10.00 u 
 

Stilte-uur 
Lezing en Lunch (zie toelichting) 
Gewoon bijbellezen  
 
Ochtendbijbelgroep o.l.v. ds. Klaas 
Wigboldus: De Tien Geboden 
Pauzeconcert: Sascha Mommertz, 
(traverso), Mariette Holtrop (barokviool), 
Marike Tuin (barokcello) 
Cursus “ABC van de christelijke traditie” 
 
Gemeentemaaltijd ( zie toelichting) 
 
Ds, Jan Tom Schneider, dienst van Schrift 
en Tafel met m.m.v. Kloosterkerkkoor 
o.l.v. Daniël Rouwkema 
 

 

Voor wie wil deelnemen aan het kloosterweekend van 25 t/m 27 november in de 
Abdijhoeve Betlehem, onderdeel van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem 
(abdijhoeve.willibrordsabdij.nl): er is nog plaats! Meer informatie en opgave via 
flipse@kloosterkerk.nl. 
 
 
 
 

Gewoon bijbellezen: Exodus 
Als er een kernwoord op Exodus, het tweede boek van de bijbel, is te plakken, dan 
wel het woord bevrijding. Het is het grote verhaal van het kleine volk dat onder 
leiding van Mozes uit Egypte wegtrekt op weg naar het land van de vrijheid. De 
overgang tussen uittocht en intocht is evenwel geen naadloze. Ze kent een lange 
doortocht, door zee en door woestijn, waar geduld, veerkracht en vertrouwen op de 
proef worden gesteld. Of het goed afloopt vertelt Exodus niet want het boek eindigt 
bij de berg Sinaï waar het volk de Tien Woorden en de andere leefregels voor 
onderweg meekrijgt. Tijdens de cursus van vier avonden wordt nader ingegaan op de 
opbouw, de betekenis, de thematiek van het boek Exodus. Begeleiding: ds. Rienk 
Lanooy (lanooy@kloosterkerk.nl) en ds. Jan Tom Schneider 
(schneider@kloosterkerk.nl). Data en tijdstip: dinsdag 4, 11, 18 en 25 oktober steeds 
van 20.15-22.00 uur. Aanmelden is fijn, maar geen noodzaak. 
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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 
"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. 
 
 



- 9 - 

 

 
 
 

Cursus hedendaagse filosofie 
Vanaf 19 oktober neemt dr. Rico Sneller u mee op tiendaagse reis door het boeiende 
landschap van de hedendaagse filosofie die begint in de 19e eeuw. Toen werd de 
basis gelegd voor de grote denkstromingen die vooral de 20e eeuw beheersten. 
Kenmerkend is dat ze goeddeels geen grote systemen meer aanvaarden. Daarvoor is 
de crisis die het menselijk zelfbesef trof te groot. In plaats daarvan vallen woorden 
als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, ‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. 
Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis reikt de hedendaagse 
filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan. Niet alle denkers 
komen aan bod. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen 
verbijsteren - en bezielen. 
 
Kloosterkerk, woensdagavonden vanaf 19 oktober 2022 tot januari 2023, 20.00-
22.00u. 
Hoorcollege met voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Kosten: € 250,- voor 
10 bijeenkomsten. Zie ook https://ap.lc/yeRHM 
Aanmelding en informatie: h.w.sneller@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

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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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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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 
 
 
 

 


