
 

 

ZONDAG  20 NOVEMBER 2022 
-3e zondag van de Voleinding- 

Voorganger: ds. Jan Tom Schneider 
Ouderling: André Suurmond 

Organist: Geerten van de Wetering 
Panfluit: Matthijs Koene  

Zondagskind: Cato 
 
 
Bij de dienst: 
De zondag van vandaag wordt Christus Koning genoemd of zondag der voleinding, 
waarmee aan het kerkelijk jaar officieel een einde komt. Achter ons ligt een ‘feestloze’ 
periode, waarin wij ervoor kozen teksten uit het Evangelie naar Lukas te lezen. Op 
deze zondag een gelijkenis waarin het pas na de dood tot een gesprek komt tussen een 
rijke man en de bedelaar Lazarus: de grote kloof die er tijdens hun leven was, bestaat 
na hun dood voort. 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Volgende week begint de adventstijd. Het is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ 
betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en 
zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.   
Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de 
vervulling van Gods belofte. De mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus 
terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft. 
 
 
* Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek! * 
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! 
 
 
 
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. 
 
 
 
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: 
Adagio ma non tanto - Allegro                                                             J.S. Bach 
Uit: Sonate in E voor fluit en basso continuo (BWV 1035)             (1685 - 1750) 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 1008  
Tekst:       Henry Scott Holland – ‘Judge eternal, throned in splendour’ 
Melodie:   Frankrijk, 17e eeuw? 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 

-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: Lvd K 330: 1 en 2 
Tekst : Fedde Schurer  
Muziek : Joh. Gijsb. Bastiaans  
 

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

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Exodus 4:1-9 en Lukas 16:19-31 
 
Orgel en panfluit : Siciliano                      J.S. Bach 
Uit: Sonate in E voor fluit en basso continuo (BWV 1035)     
 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 990: 1, 2, 3, 4 en 6 
Tekst:     Willem Barnard  
Melodie: Frits Mehrtens 
 
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 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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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 

 
TIJDENS DE INZAMELING VAN DE GAVEN ORGEL EN PANFLUIT:  
Largo cantabile                                                                                 J.B. Loeillet 
Uit: Sonate C-dur                                                                             (1680 - 1730) 
 
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 diaconale collecte is bestemd voor het Aandachtscentrum. Het aandacht geven aan 
mensen in de knel, zeker ook de afgelopen periode, is en blijft een belangrijke taak in 
een stad als Den Haag. Aandacht geven is een vorm van barmhartigheid. 
Barmhartigheid is een belangrijke term uit de christelijke traditie. Het kan worden 
omschreven als vanuit innerlijke bewogenheid met de medemens in contact treden en 
onbaatzuchtig aandacht vanuit een warm hart.   
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 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: Lvd K 304 
Tekst  : Hendrik Pierson  
Muziek : Christian Gregor 
 
 
 
ZEGEN 
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ORGELSPEL: 
Allegro assai                                                                                                 J.S. Bach 
Uit: Sonate in E voor fluit en basso continuo (BWV 1035)         
 
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 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
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. 
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AGENDA 
dinsdag 22 november 
 
woensdag 23 november  
 
zondag 27 november 
 

08.30 u 
 
18.15 u 
 
10.30 u 

Stilte-uur 
 
Open Tafel 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate  
‘Schwingt freudig euch empor’ (BWV 36) 

 
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? 
 

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 
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een reactie naar j.v.dongen@kloosterkerk.nlof maak een praatje met de andere 
medewerkers. 
 

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 
 
 
 
 


