
 
 
 

 
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 

3e zondag van Advent - ’Gaudete’ (Verheugt u) 
Dienst van Schrift en Tafel  

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Yna Visser 

Diaken: Hans Steenbrink 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Catelijne 
 
Bij de dienst: 
Johannes de Doper is de wegbereider van Jezus. Hij komt als eerste, maar staat op het 
tweede plan. Het gaat niet om hem, maar om wie na hem komt. Hij spoort de mensen 
aan om zich op die vreugdevolle tijd voor te bereiden, zoals Paulus dat doet in zijn brief 
aan de Filippenzen: 'Wees blij, want de Heer is nabij'. Die nieuwe, verwachtingsvolle 
mens komt overigens niet vanzelf: 'Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig 
zijn', zegt De Doper. Daarover gaat het op deze derde adventszondag. 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
In de adventsweken gaan wij op reis naar Kerst met de ster als ons kompas Deze weken 
gaat het ook over vluchtelingen die in het donker hun weg proberen te vinden. Waar 
moeten zij heen, waar moeten zij zijn voor een huis, een thuis, een deken, een dak, eten, 
vrede? In de Bijbel wijst de ster vaak de weg ook aan de vluchteling". De kinderen 
bouwen verder aan de ster.   
 
 
 
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. 
 
 
* Advents- en kerstboeken * 
Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te lenen bij de bibliotheektafel in de 
Wandelruimte. Naast de recent aangeschafte boeken liggen er in deze adventstijd ook 
boeken rond advent en kerst op de tafel. U bent van harte welkom om te komen kijken 
en (gratis) te lenen! 
 
 
 
De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 
 
 
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 
Von Got twill ich nicht lassen (BWV 658)    J.S.Bach 
Uit: Leipziger Orgelchoräle     (1685-1750) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
 
BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 
      G:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 
 

       G: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 
 

-gemeente gaat staan 
 

INTROÏTUS: : LB 451: 1, 2 en 4 
Tekst:     Tom Naastepad 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 110 

 
-gemeente gaat zitten 

GEBED OM ONTFERMING 
 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
  
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 
Jezus Christus, onze Heer. 
 
  

       G:      A  –   men.  
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-gemeente blijft zitten- 

 
LIED OM ONTFERMING: LB 439: 1, 2 en 3 
Melodie: 16e eeuw/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650 – ‘Von Gott will ich nicht lassen’  
Vertaling: Ad den Besten 
 

- kinderen gaan naar hun eigen ruimten- 
GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer.  
 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
 
SCHRIFTLEZING: Filippenzen 4,4-9 
 
 
LIED: LB 450 
Tekst:     Willem Barnard, bij Filippenzen 4,4-7 
Melodie: Frits Mehrtens 
 
SCHRIFTLEZING: Lukas 3,7-18 
 
 
LIED: LB 456b: 1, 3, 4, 5, 6 en 8 
Tekst: Huub Oosterhuis, bij Lucas 3,1-20 
Melodie: Jaap Geraedts 
 
 
PREEK 
 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 445: 1, 3 en 4 
Tekst: Jochen Klepper – ‘Die Nacht ist vorgedrungen’ 
Melodie: Johannes Petzold 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
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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 ‘De Halte’. Sinds 2004 is 'De Halte' in Den 
Haag, een kleinschalige tijdelijke opvang voor ongedocumenteerde vrouwen en 
kinderen in acute nood. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is 
bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar zij op adem kunnen komen. De 
tijdelijke opvang is voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in schrijnende situaties, die 
niet de straat op gestuurd kunnen worden. Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor 
wie in Den Haag geen tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in de noodopvang. 
In de tijd dat mensen in de opvang verblijven, wordt door de woonbegeleider gewerkt 
aan een vervolgtraject. 
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 om het Avondmaal mee te vieren- 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN - STIL GEBED 

 
V:   door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
- gemeente knielt of blijft zitten - 

DANKZEGGING 

V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 
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TAFELGEBED - tijdens het tafelgebed zingen we 'Heilig zijt Gij...' (tekst: W. Barnard; 
melodie: psalm 98). 
 
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: 
 
LOFPRIJZING 
 

  

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,              
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-gemeente gaat staan- 

 
SLOTLIED: LB 438: 1 en 4 
Tekst:     Michaël Schirmer – ‘Nun jauchzet, all ihr Frommen’ 
Melodie: Johann Crüger 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
ORGELSPEL:  
Toccata       Mel Bonis 
       (1858-1937) 
 
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 en thee 
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 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: telefoon: 070-3244779, e-mail: 
lanooy@kloosterkerk.nl 
	
AGENDA 
 
zondag 11 december 
 
 
 
dinsdag 13 december 
 
 
donderdag 15 december 
 
vrijdag 16 december 
 

17.00 u 
 
 
 
08.30 u 
10.30u 
 
20.00u 
 
08.00u 
 

Kaarslichtvesper m.m.v.Woerdens 
kamerkoor o.l.v.Geerten van de 
Wetering, liturg ds.Rienk Lanooy 
 
Stilte-uur 
Lezing en Lunch (zie info) 

 
‘Dromen als Messiaen’ 
 
‘Dromen als Messiaen’ 
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zaterdag 17 december 
 
 
zondag 18 december 

16.00u 
 
18.00u 
 
 
10.00u 
 
 
14.30u 
19.00u 

‘Steek een lichtje aan!’ 
 
Kerstmaaltijd (zie info) 
 
 
Afscheidsdienst ds. Marja Flipse, 
m.m.v. Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël 
Rouwkema 
Kinderkerstdienst 
Kerstconcert- Haags Matrozenkoor 

 
 
 

Lezing en lunch 13 december - The Joy of Christmas Carols 
De tijd van het zingen van Christmas Carols is, na een onderbreking van 2 jaar, weer 
aangebroken. Daniël Rouwkema, cantor van de Kloosterkerk, zal iets vertellen over 
de traditie van de typisch Engelse Christmas Carols en die naast andere tradities 
leggen. Natuurlijk zullen we, geoefende of minder geoefende zanger, ook samen 
zingen! 
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 e-mail, 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. 
 

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 
 
 

Kerstmaaltijd 17 december 
Dit jaar kunnen we weer de Kerstmaaltijd organiseren en wel op zaterdag 17 
december. Een feestelijke maaltijd met als thema: Samen Leven, Samen delen. Er 
staan heerlijke gerechten en boeiende muziek op het programma. Maar het 
belangrijkst is natuurlijk uw aanwezigheid. Dan is de avond echt geslaagd.   
Voor meer informatie en aanmelden kunt u na de dienst op 4 en 11 december terecht 
bij de informatietafel. U kunt zich ook opgeven per 
mail: diaconie@kloosterkerk.nl (o.v.v. kerstmaaltijd). De bijdrage is € 17,50 per 
persoon. Kinderen betalen € 10,00. Van harte welkom!  
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Kinderkerstdienst 
Op 18 december is er voor kinderen, ouders, grootouders en begeleiders een 
kinderkerstdienst aanvang 14.30 uur. Dominee Jan Tom Schneider zal er samen met 
Geerten van de Wetering en kleinkunstenaar Tobias Wenting een bijzondere dienst 
van maken waarbij de ster ons de weg wijst naar het kerstfeest!  
Het Matrozenkoor zal kerstliederen zingen die een bijzonder tintje aan de kerstdienst 
zullen geven!  
Door de geboorte van Christus ieder jaar weer te vieren, vertrouwen wij dat met Gods 
liefde de wereld beter kan worden voor iedereen die een veilig thuis heeft, maar ook 
voor hen waarvoor een thuis niet zo vanzelfsprekend is. Door met veel kinderen het 
kerstfeest te vieren, kunnen wij het licht verder brengen!  
 

 
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.  
Wilt u specifiek bijdragen aan één van de collecten, verzoeken we u dit apart over te 
maken op een van de genoemde bankrekeningen o.v.v. de betreffende collecte. 
 
 
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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Oproep: Zangers (m/v) gezocht! 
Van zingen word je blij, het verbindt en inspireert mensen. Het Kloosterkerkkoor 
is een leuke groep zangers met veel liefde voor mooie kerkmuziek. We zingen 1 
keer per maand in de eredienst. Ons repertoire bestaat uit kerkmuziek ‘van oud tot 
modern’ en omdat onze cantor Daniël Rouwkema bijna vijf jaar in Engeland 
woonde en werkte komt er ook regelmatig iets uit de Anglicaanse koortraditie 
voorbij (inclusief het meerstemmig zingen op zgn. chant). 
We repeteren 1 keer per week op maandagavond van 20:00-22:00 uur. 
  
Het Kloosterkerkkoor zoekt enthousiaste zangers. Iets voor jou? 
Heb je altijd al eens in een koor willen zingen? Dan ben je van harte uitgenodigd 
om een keer mee te doen!  
We houden een openbare repetitie op maandag 12 december om 20.00 uur. 
Voor meer informatie kun je bellen met Hanna van der Lande, 06-24703016. 
 

 

 
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,- 

 
 

 
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 
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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. 
 

 

 
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 
 
 

 


