
 
 
 
 

ZONDAG 23 OKOBER 2022 
-20e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Ranfar Kouwijzer 
Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Saphira 

 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Wat kun je missen? Heb je ook wat over voor de voedselbank of de speelgoedbank? 
Waarom is het belangrijk om te geven aan anderen?   
Het verhaal van vandaag, uit Markus 12, gaat over een arme vrouw. Ze kan eigenlijk 
niks missen, maar ze geeft toch alles wat ze heeft.  
Deze vrouw leert ons dat het er niet om gaat hoeveel je geeft, maar hoe je het geeft. 
Laat ons daaraan denken als we iets weggeven.  
 
 
 
 
 
 
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. 
Wilt u geen foto’s maken tijdens de dienst?  
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ORGELSPEL: Allegro 
Uit: Concerto h-moll del Signor Meck            Johann Gottfried Walther 
                                                                          (1684 - 1748) 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 84: 1, 2 en 3 
Tekst: Jan Wit 
Melodie:Genève 1562 
 

-gemeente knielt of 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 146a: 1, 3 en 7 
Tekst:     Paul Gerhardt – ‘Du meine Seele, singe’ 
Melodie: Johann Georg Ebeling 
 
 
 
- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte - 
 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 18:9-14 
 
LIED: LB 158b 
Tekst:            Huub Oosterhuis – Lucas 1,77-79 
Melodie:       Antoine Oomen 
 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 1008 
Tekst:Henry Scott Holland – ‘Judge eternal, throned in splendour’ 
Melodie:Frankrijk, 17e eeuw? 
Vertaling:Jan Willem Schulte Nordholt 
 
 
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 

G:    A         -                  -                  men. 
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1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
2e collecte is bestemd voor gehandicapte kinderen in Pakistan. 
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, NOAD, werkt in Pakistan aan een 
menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke 
beperking. De kinderen kunnen door de zorg, aandacht en liefde van hun ouders 
groeien in hun ontwikkeling en dat de kinderen een volwaardige plek in de 
gemeenschap hebben. 
Het NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie en medische begeleiding. Zij delen 
therapeutische adviezen met de ouders. Daarnaast wordt aandacht en training gegeven 
aan onderwijzers. Zo kunnen de kinderen deelnemen aan het onderwijs.  
Voor een korte uitleg zie een vimeo.com/731639536. 
De deurcollecte collecte (paarse zak)  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 1001 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers – ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ 
 
 
ZEGEN 

 
 
ORGELSPEL: Allegro 
Uit: Concerto h-moll del Signor Meck                       Johann Gottfried Walther 

 
 

 
 

Ds Ranfar Kouwijzer is predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. Deze 
kerk biedt huisvesting aan zo’n 50 mensen zonder verblijfstitel, heeft dagelijkse 
vluchtelingenspreekuren en maakt zich hard voor een humaan vluchtelingenbeleid 
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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 het YouTube kanaal 
Stichting Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl.  
 
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 

 
 
 
Komt u ook op 13 november? Het gaat om de toekomst van onze Kloosterkerk! 
Op zondag 13 november na de dienst gaan we met elkaar in gesprek over de 
toekomst van de Kloosterkerk. Hoe meer gemeenteleden laten weten wat zij vinden, 
des te completer is de informatie op basis waarvan het Bestuur later keuzes kan 
maken. Daarom is het belangrijk dat u komt.  
We weten graag vooraf op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Geef u daarom op bij 
Emilie Schreuder, e.schreuder@kloosterkerk.nl of bel M 06 4878 1970 of meldt u 
zich bij haar of de ouderling van dienst op een zondag voor of na de dienst.   
Bent u verhinderd op 13 november, maar u wilt wel meedenken, laat dit dan ook 
weten. Indien nodig organiseren we een tweede (on-line-)-bijeenkomst. 
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Uw Kerstverhaal in De Klooster? 
Lezen we straks uw Kerstverhaal in De Klooster, een verhaal van hoop en 
verwachting, zoals wij dat allen graag lezen of horen in de Kersttijd? Klim in de pen 
en schrijf uw verhaal: maximaal 1000 woorden; begeleidend beeldmateriaal wordt op 
prijs gesteld.  
De redactie hoopt op vele mooie inzendingen en zal een keuze maken.   
Mail uw kerstverhaal voor 29 oktober a.s. naar Emilie Schreuder: 
e.schreuder@kloosterkerk.nl  
 
 
 
Zondag 6 november: Ouders, kinderen en koffie!  
Na de dienst zijn alle ouders en kinderen van harte uitgenodigd om  in de crypt onder 
het genot van koffie,limonade en wat lekkers na te praten en kennis te maken met 
dominee Jan Tom Schneider. Tevens willen wij de ouders vragen naar hun wensen 
met betrekking tot het jeugdwerk. 
 
 

Lezing en Lunch dinsdag 8 november 
Op weg naar Santiago. Pelgrimeren in de 21e eeuw. 
In mei van dit jaar liep Hijme Stoffels, ouderling in de Kloosterkerk, de Caminho 
Português van Porto naar Santiago de Compostela in Noordwest Spanje. Pelgrimeren 
naar Santiago is de laatste decennia steeds populairder geworden. In deze lezing 
vertelt Stoffels over zijn eigen ervaringen, maar gaat hij ook dieper in op de 
achtergronden van het fenomeen 'pelgrimeren in de 21e eeuw'. 
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. 
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Voed de Voedselbank! 
Vul de kratten met houdbaar voedsel, zoals groente in pot en blik of toiletartikelen! 
Iedere donatie is welkom. 
De voedselbank kent lege vakken. De vraag groeit en het aanbod stokt. Door de hoge 
energieprijzen moeten bedrijven op dit moment zelf zuinig aan doen. Er blijven 
minder restpartijen over voor de voedselbank. Daardoor wordt het distributiecentrum 
van de voedselbank in Wateringen steeds leger. Tegelijkertijd neemt de armoede toe 
en melden zich elke dag nieuwe klanten aan bij de voedselbank. Voedselbank 
Haaglanden deelt elke week rond de 2000 voedselpakketten uit aan inwoners van 
Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer die moeite hebben om rond te komen. Daarnaast 
worden vanuit het distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden 14 
voedselbanken in de regio van voedsel voorzien. Alle beetjes helpen! Doet u mee? 
 
 
AGENDA 
 
dinsdag 25 oktober 
 
 
 
woensdag 26 oktober 
 
 
zondag 30 oktober 
(wintertijd) 
 

08.30u 
20.15u 
 
 
14.00u 
18.15u 
 
10.30u 
 
 
 
16.00u 

Stilte-uur 
Gewoon bijbellezen: Exodus 
 
 
Kinderconcert (zie toelichting) 
Open tafel 
 
ds. Rienk Lanooy, Dienst der 
Gedachtenis met cantate BWV 98  
'Was Gott tut das ist wohlgetan' 
 
Allerzielenconcert ( zie toelichting) 

 
 

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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Zondag 30 oktober 2022 16.00u (Allerzielenconcert) 
m.m.v. 

Residentie Kamerkoor 
Residentie Bachorkest 

Florieke Beelen, mezzosopraan 
Robbert Muuse, bariton 
Jos Vermunt, dirigent 
Rienk Lanooy, teksten 

 
Programma o.a.: 
Maurice Duruflé – Requiem (1947) 
John Tavener – Alleluia. May Flights of Angels Sing Thee to Thy Rest / Song for 
Athene (1993) 
U bent van harte welkom om te genieten van de mooie muziek, een kaarsje te 
branden en degenen die wij missen te gedenken. 
Toegang €25,00  
jongeren tot 25 jaar € 15,00 (kaarten verkrijgbaar via www.bachensembles.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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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 
 
 
 

 


