
 

 

ZONDAG 1 JANUARI 2023 
- Nieuwjaar - 

Voorganger: ds. Jan Tom Schneider 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
In dir ist Freude  (BWV 614)   J.S.Bach    (1685-1750) 
Uit Orchelbüchlein 
 
 
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 527: 1, 2, 3 en 5 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Jaap Geraedts 

-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. 
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       G:      A  –   men.  
 

-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LvdK 330: 1 en 2 
tekst : Fedde Schurer  
muziek : Joh. Gijsb. Bastiaans  
 

-gemeente gaat zitten - 
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: Lukas 2, 40 - 52 
 
LIED: LB 519 
Tekst:     Willem Barnard, bij Lucas 2,42-52 
Melodie: Johannes Eccard/Königsberg 1602/Leipzig 1625 – ‘O Jesu Christ, meins         
Lebens Licht’ 
 
 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 511: 1, 2, 3, 4 en 5 
Tekst:       Dietrich Bonhoeffer – ‘Von guten Mächten treu und still umgeben’ 
Melodie:  Adriaan C. Schuurman 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
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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 
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  
1e collecte (rode zak) 
De eerste collecte (rode zak) wordt gebruikt om de kosten voor pastoraat en eredienst  
te betalen. Hieronder vallen voor met name het gebruik van het kerkgebouw, 
traktementen en salarissen, kerkelijk bureau en communicatie.  
Rekening Kloosterkerk:NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene zak) 
De diaconale collecte is bestemd  voor de Lukaskerk.  
In 1985 is aan de rand van de Schilderswijk deze plek van samenkomst en 
dienstbaarheid gecreëerd. In het liturgisch centrum bevindt zich een levensboom. Bij 
het uitspreken van een intentie door bezoekers, wordt een lichtje aangestoken en in de 
levensboom geplaatst. Zo, wordt de levensboom in het licht gezet.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De uitgangscollecte (paarse zak) wordt gebruikt om de kosten voor het in stand 
houden van het kerkgebouw te betalen. Hieronder vallen voor o.a. het onderhoud aan 
het gebouw en haar binnenruimtes als ook het orgel en vaste kosten zoals 
verzekeringspremies, gas, water en licht.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
Bij het overmaken van uw digitale bijdrage verzoeken wij u uw telefoon op stil te 
zetten. De verwerking van de digitale ontvangen bedragen is voor de administratie 
vrij eenvoudig als u de QR-code (staat ook in de liturgie) gebruikt of bij de 
overmaking duidelijk vermeldt om welke collecte het gaat.  
 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
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- gemeente gaat staan - 
 
 
SLOTLIED: LB 512: 1, 2, 3, 4 en 7 
Tekst:        John Newton – ‘How sweet the Name of Jesus sounds’ 
Melodie:   Alexander Robert Reinagle 
 
 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

   G:           A      -         -            -          men. 
 
ORGELSPEL 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te begroeten en wensen uit te 
wisselen voor het nieuwe jaar. 
 
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. 
 
De complete dienst kunt u onbeperkt terugkijken via het YouTube kanaal van de 
Stichting Kloosterkerk (youtube.com@Kloosterkerk-Den Haag). Of beluister en 
desgewenst download de dienst 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: 06- 2061 7602, e-mail: 
schneider@kloosterkerk.nl 
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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, droog voedsel: rijst, pasta, meel, groente in pot en blik 
of toiletartikelen! Iedere donatie is welkom.  
Door de hoge energieprijzen moeten bedrijven op dit moment zelf zuinig aan doen. 
Er blijven minder restpartijen over. Daardoor wordt het distributiecentrum van de 
voedselbank Haaglanden in Wateringen steeds leger. Tegelijkertijd neemt de 
armoede toe en melden zich elke dag nieuwe klanten aan bij de voedselbank. Doet u 
mee? 
De Voedselbank Haaglanden heeft op moment meer dan 2300 leden in Den Haag, 
Rijswijk en Zoetermeer. 
De kratten staan iedere (zon)dag onder de tafel bij de uitgang, met het rode kleed en 
de liturgie!Met veel dank namens de leden van de Voedselbank. 
 
 
 
AGENDA 
 
woensdag 4 januari 
 
 
 
zondag 8 januari 
 

 
10.15 u 
12.45 u 
 
 
10.30 u 

 
Ochtendbijbelgroep o.l.v. ds. Klaas Wigboldus 
Pauzeconcert: nieuwjaarsconcert door Geerten 
van de  Wetering 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate  
‘Schwingt freudig euch empor’ (BWV 36) 
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Lezing en Lunch dinsdag 10 januari 
 
De Goudse Glazen 
Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St. Janskerk in Gouda. De 
oudste glazen dateren uit 1552, de jongste uit 2017. Wij maken een reis langs de 
katholieke glazen, de protestantse glazen en de herdenkingsglazen. U wordt op 
dinsdag 10 januari meegenomen door de glasuitlegger van de St. Janskerk, Johan van 
Dongen. 
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. 
 
 
 
 
 

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,- 

  

 
 


