
 

 

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 
-Dienst van vergeving- 

- 1e zondag van de voleinding - 
Voorganger: ds. Marja Flipse 

Ouderling: Irma Neleman 
Organist: Kees van Eersel 

Zondagskind: Lukas 
 

 
Bij de dienst: 
Deze weken wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden waarin een ritueel 
centraal staat: dat van gedenken, danken voor de oogst en, vandaag, vergeven. In deze 
tijd van gedenken en danken komen we onszelf tegen. Soms stuiten we daarbij op 
blokkades, breuklijnen in onze relaties, met de ander en de Ander. Oud en nieuw zeer 
dat ons belemmert om voluit te leven. Dat mogen we in deze dienst neerleggen bij de 
Eeuwige, die ons wil bevrijden.   
 
 
Bij de kinderdienst: 
Ook in de kinderdienst gaat het over vergeving. Iedereen maakt fouten; soms zijn we 
het zelf, en soms doet iemand anders ons pijn. Vergeven gaat makkelijker als iemand 
sorry zegt. Waarom zou dat zo zijn? 
 
De kinderen van 9-11 jaar horen en zien het Godly Play verhaal de Profeten. Zouden 
er in deze moderne tijd ook profeten kunnen zijn die richting geven aan ons leven? 
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: Koraalvoorspel ‘Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt’ BWV 637  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
KOOR:  
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts   Henry Purcell   (1658-1695) 
 
Thou knowest, Lord the secrets of our hearts; 
shut not thy merciful ears to our prayer; 
but spare us, Lord most holy, O God most mighty. 
O holy and merciful Saviour, thou most worthy Judge eternal, 
suffer us not at our last hour, for any pains of death, to fall from thee. 
 
Gij kent de geheimen van ons hart Heer; 
sluit uw barmhartige oren niet voor onze gebeden,  
maar wees ons genadig Heer, o almachtige God. 
O heilige en barmhartige Heiland, U eeuwige rechtvaardige rechter, 
dat wij in ons laatste uur niet lijden, dat Gij ons niet ontvalt. 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 217 
 
Tekst:           Oda Swagemakers 
Melodie:      Willem Mesdag 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
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-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 
Tekst:       Henry Francis Lyte – ‘Praise my soul, the King of heaven’ 
Melodie:   John Goss 
Vertaling: Willem Barnard 
 
 

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

- de kinderen gaan naar hun eigen ruimten- 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Jeremia 14:7-10, 20-22 
 

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

G:    A         -                  -                  men. 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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KOOR: Dear Lord and Father of mankind                 C.Hubert C. Parry (1848-1918) 
 
Dear Lord and Father of mankind, 
forgive our foolish ways; reclothe us in 
our rightful mind, in purer lives thy 
service find, in deeper reverence, praise. 
 
In simple trust like theirs who heard 
beside the Syrian sea the gracious calling 
of the Lord, let us, like them, without a 
word rise up and follow thee. 
 

O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 

Drop thy still dews of quietness, till all 
our strivings cease; take from our souls 
the strain and stress, and let our ordered 
lives confess the beauty of thy peace. 
 

Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 

Breathe through the heats of our desire 
thy coolness and thy balm; let sense be 
dumb, let flesh retire; speak through the 
earthquake, wind and fire, o still, small 
voice of calm! 
 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart. 
 

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 18:9-14 
 
 
LIED: LB 944 
Tekst:     Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 132 
 
 
 
PREEK 
 
KOOR: Litany to the Holy Spirit                                 Peter Hurford (1930-2019) 
 
In the hour of my distress, 
When temptations me oppress, 
And when I my sins confess 
Sweet Spirit, comfort me! 

Ben ik bang en rusteloos, 
is mijn wilskracht zwak en broos, 
kwelt het kwade dat ik koos, 
troost mij dan, goede Geest. 
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When I lie within my bed, 
Sick in heart and sick in head, 
And with doubts discomforted, 
Sweet Spirit, comfort me! 
 

Lig ik wakker in de nacht, 
hoofd en hart op hol gebracht, 
slaaf van mijn verbeeldingskracht, 
troost mij dan, goede Geest. 
 

When the house doth sigh and weep, 
And the world is drown'd with sleep, 
Yet mine eyes the watch do keep, 
 Sweet Spirit, comfort me! 

Wordt het in mij maar niet stil 
als het donker is en kil 
en ik zo graag rusten wil, 
troost mij dan, goede Geest. 

 
Vertaling: Marja Flipse 

 
 
VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD 
Tijdens een moment van verstilling klinkt orgelspel  

- gemeente gaat staan - 

VERGEVING 
V: Psalm 103, 8-13  
 
LIED: LB 838: 1, 2 en 3 
Tekst:     Jan Wit 
Melodie: Johann Schop (gewijzigd) – ‘Ermuntre dich, mein schwacher Geist’ 
 

- gemeente gaat zitten  - 
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 
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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) is bestemd voor het Sinterklaasfeest voor 
kinderen uit kansarme gezinnen in Den Haag. Zowel de kinderen als wij, van het 
diaconaal team, genieten van dit jaarlijkse evenement. Geeft daarom met gulle hand 
voor kinderen uit de rafelrand. 
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 
 

- de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan - 
 
 
SLOTLIED LB 914 
Tekst:     Arij Wapenaar 
Melodie: Adriaan C. Schuurman 
 
 
 
ZEGEN 

 
ORGELSPEL: 
‘Allabreve’ in D BWV 589                                        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. 
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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 
 
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, dan 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. 
 
AGENDA 
dinsdag 8 november 
 

 
zondag 13 november 
 
Na de dienst 
 

08.30 u 
10.30 u 
 
10.00 u 
 
 
 
17.00 u 
 

Stilte-uur 
Lezing en Lunch (zie toelichting) 
 
Ds.Rienk Lanooy, oogstdienst, dienst van 
Schrift en Tafel  
Gesprek over de toekomst van de 
Kloosterkerk 
Choral Evensong door het Kloosterkerk 
Ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
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In de laatstverschenen editie van 'De Klooster' stond abusievelijk vermeld dat de 
Choral Evensong op zondag 13 november a.s. verzorgd zal worden door het 
Kloosterkerkkoor. Het Kloosterkerk Ensemble zal echter deze Choral Evensong 
verzorgen die om 17:00 uur begint. 
Tijdens deze gezongen vesper zal er muziek klinken van Humphrey Clucas (Preces 
en Responses), William Harris (Behold, the tabernacle of God) Herbert Sumsion 
(Magnificat en Nunc dimittis in G-groot) en Daniel Rouwkema. 
Voorganger is deze Choral Evensong is Jan Tom Schneider, organist is Geerten van 
de Wetering en het geheel staat onder leiding van Daniel Rouwkema. 
Het belooft een mooi uur te worden, u bent van harte uitgenodigd. 
 
 

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. 
 
 
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? 
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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,- 

  

 
 
Dromen als Messiaen 
 
Na de succesvolle ontvangst in februari dit jaar, zal Dromen als Messiaen nog eenmaal Den 
Haag aan doen, en wel op 15 en 16 december. Tijdens Dromen als Messiaen duik je als 
bezoeker in de bijzondere klank- en kleurwereld van componist Olivier Messiaen: terwijl 
organist Geerten van de Wetering de kerstcyclus La Nativité du Seigneur (De geboorte van de 
Heer) uitvoert, projecteert audiovisueel kunstenaar Marcel Wierckx lichtanimaties op het orgel, 
gebaseerd op schilderijen bij de negen delen muziek. Extra bijzonder aan deze editie is dat er 
ook een uitvoering vroeg in de ochtend zal zijn! Droom weg of word wakker met de klanken 
en kleuren van Messiaen!  
Donderdagavond 15 december (20.00u) en vrijdagochtend 16 december (08.00).  
Meer info en kaarten via www.podium21.nl 
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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 
 

 


