
 

 

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 
- 2e  zondag van de Voleinding - 

-Oogstdienst- 
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Irma Neleman 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Catelijne 

 
Bij de dienst: 
Vandaag vieren we de opbrengst van het land en onze arbeid. Het gaat er daarbij om dat 
je ziet dat wat er werkelijk toe doet, je gegeven wordt. In Leviticus gaat het over het 
land en zijn opbrengsten. Je mag er dan hard op en voor gewerkt hebben, het land is 
niet van jou, je hebt het te leen, je bent er te gast. Bij Lukas gaat het over een man 
wiens bezittingen hem in de weg staan om een leven met eeuwigheidswaarde te leven. 
Loslaten is niet zijn sterkste kant. 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Vandaag staan wij stil bij al het goede dat de aarde geeft. Wij zaaien om te oogsten. 
Jezus vertelt hierover in een gelijkenis. In het voorbeeld over het zaad gaat het over 
horen, begrijpen, geloven en doen. De zaaier is een beeld voor God of Jezus: hij zaait 
overal ‘woorden over Gods nieuwe wereld’. En dan luisteren sommige mensen wel, en 
andere mensen niet. 
 
 
 
 
 
Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te lenen bij de bibliotheektafel in de 
Wandelruimte. Er zijn weer veel nieuwe en interessante boeken toegevoegd aan de 
collectie. U bent van harte welkom om te komen kijken en (gratis) te lenen! 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
 
 
 



- 3 - 

 

ORGELSPEL:  
Nun danket alle Gott                                                       J.S. Bach 
Uit: Gott der Herr ist Sonn und Schild (BWV 79)        (1685 - 1750) 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 146: 1, 4 en 5 
Tekst: Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1562 
 

-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.  
 

 
 

 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 365: 1, 4, 6 en 7 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Wim ter Burg 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimten - 
GEBEDSGROET 

 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Leviticus 25,18-23 en Lukas 18,18-27 
 
 
LIED: LB 718 
Tekst: Ad den Besten  
Melodie: Willem Vogel 
 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 712 
Tekst : Jan Willem Schulte Nordholt  
Melodie : William Crowfoot 
 
 
AANKONDIGING VAN DE INZAMELING VAN DE GAVEN 
De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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De tweede collecte (groene zak) is bestemd voor ‘Kerk in Actie’ in Pakistan.  
Een voorbeeld: de familie van Sana Amanat is erg arm en zij moet met haar 
kunstopleiding stoppen om geld te verdienen. Bij AWARD kon zij een training 
mobieltjes repareren volgen. Haar familie vond het niks: "dat is mannenwerk".  Zij 
vertelt: Ik heb de training met succes afgerond en zo kon ik mijn bedrijfje starten. Dat 
is mooi omdat vrouwen zich bij mij okay voelen en weten dat hun gegevens veilig 
zijn. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De uitgangscollecte (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 om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 

-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
DANKZEGGING 

 
 
TAFELGEBED - tijdens het tafelgebed zingen we 'Heilig zijt Gij...' (tekst: W. 
Barnard; melodie: psalm 98). 
 

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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VERVOLG TAFELGEBED 
 
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. 
 
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” delen de uitdelers al lopend 
brood en wijn. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, wordt 
iedereen uitgenodigd. 
 
COMMUNIE 
Het is fijn als u de aanwijzingen van de nodigers wilt volgen, die rij voor rij de 
kerkgangers uitnodigen. Voor wie de voorkeur geeft aan druivensap boven wijn, zijn 
er bekertjes druivensap. Daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. Ook is 
het mogelijk om wijn te drinken uit de grote beker. 
 
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE  
Nun danket alle Gott (BWV 657)                                      J.S. Bach 
Uit: Leipziger Orgelchoräle 
 
LOFPRIJZING: 
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-gemeente gaat staan- 
SLOTLIED:  LB 978: 1, 3 en 4 
Tekst: Jan Wit 
Melodie: Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (2) 
 
 
ZEGEN 

 
 
 
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 of thee 
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 hem bellen of een e-
mail sturen 070-3244779 of e-mail: lanooy@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, 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. 
 

 
 
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? 
 

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 in 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. 
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AGENDA 
zondag 13 november 

 
 
 
 
 

woensdag 16 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrijdag 18 november 
 
 
 
zondag 20 november 

 

na de dienst 
 
17.00u 
 
 
 
12.45u 
 
 
 
 
20.00u 
 
20.15u 
 
20.00u 
 
 
 
10.00u 

Gesprek over de toekomst van de Kloosterkerk 
 
Choral Evensong door het Kloosterkerk Ensemble o.l.v. 
Daniël Rouwkema, voorganger ds. Jan Tom Schneider 
 
 
Pauzeconcert: Concerto Valiante: Yuh-ichi Sakai, 
bariton; James Hewitt, viool; Julia Dolz Martinéz, 
barokcello en Leonardo Valiante, kistorgel; tevens 
LIVESTREAM 
 
Hedendaagse filosofie 
 
Cursus ABC van de christelijke traditie 
 
Concert voor Vrede en Recht – Najaarsconcert door het 
Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest 
 
 
ds. Jan Tom Schneider 

 
 

Minikerkdienst voor de kleinsten 
Op zondag 27 november vindt in de Kloosterkerk, voorafgaand aan de cantatedienst, weer een 
minikerkdienst plaats. Een kerkdienst speciaal voor de kleinste kinderen (0-6 jaar) waarin 
elementen uit de 'gewone' kerkdienst vertaald zijn naar hun beleving. We branden de kaars, er 
wordt gebeden, gezongen en deze keer staan we met een verhaal en knutselmoment stil bij het 
begin van de adventstijd.  
 
Alle kinderen van 0-6 jaar en hun ouders, opa's en oma's zijn van harte welkom.  
De minikerkdienst vindt plaats in de ministeriekamer aanvang 9.30u. Aansluitend kan de 
cantatedienst bezocht worden: voor de kinderen is er crèche (0-4jaar) of een kinderdienst. 
 
 
 

Hulp gezocht bij INFORMATIETAFEL 
Elke zondagmorgen staan twee vrijwilligers achter de Informatietafel bij de ingang van de 
kerk. Zij zijn het visitekaartje van de Kloosterkerk. Je kunt er informatie krijgen over alles wat 
er gebeurt in en om de Kloosterkerk en boeken, kaarsen en andere kleine zaken kopen, maar 
het belangrijkste is het hartelijke welkom en indien gewenst het leggen van contact. Na corona-
tijd is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. We zoeken mensen die eenmaal in de 
maand mee willen werken. Graag een reactie naar j.v.dongen@kloosterkerk.nlof maak een 
praatje met de andere medewerkers. 
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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 (08.00u).  
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 € 32,50 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 


