
 
 
 

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 
-Septuagesima- 

Voorganger: ds. Tom Mikkers 
Ouderling: André Suurmond 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Lukas 

 
 
 
Bij de kinderdiensten:  
Deze weken is er Godly Play in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De kinderen 
horen, zien en spelen of knutselen met een bijbelverhaal. Vandaag horen en zien zij het 
Exodusverhaal. Zouden de kinderen een tocht door de woestijn of door de zee 
aandurven? Op wie zouden zij hun vertrouwen stellen? 
De kinderdienst is enkel voor groep 1 tot en met 5 i.v.m Godly Play.  
De kinderen blijven tot na de dienst in hun eigen ruimte. 
 
Vandaag sluit de jeugdkapel Serious Quest af met een bezoek aan een klooster in de 
ochtend. Verzamelen om 09.30 in de kerk voor vertrek te voet naar het klooster.  
De junior kids (groep 6 tot en met 8) sluiten aan bij de jeugdkapel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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! 
 
 
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: Improvisatie 

 
 

BEGROETING 
-de kaarsen worden aangestoken- 

STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 971 
Tekst: Jan Wit 
Melodie: Valerius’ Nederlandtsche Gedenckklanck 1626 – ‘Komt nu met zang van 
zoete tonen’ 
 

-gemeente knielt of 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.  
-gemeente gaat staan- 

 
LOFLIED: LB 982 
Tekst en melodie:     Natalie Allyn Wakeley Sleeth – ‘In the bulb there is a flower’ 
Vertaling: Andries Govaart 
 
 
 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimte- 
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INLEIDENDE WOORDEN. 
 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING: Johannes 11:1-16 
 
 
LIED: LB 1008 
Tekst: Henry Scott Holland – ‘Judge eternal, throned in splendour’ 
Melodie: Frankrijk, 17e eeuw? 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Johannes 11:16-43 
 
 
LIED: LB 760 
Tekst:Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Jan van Biezen 
 
PREEK 
 
 
ORGELSPEL: Improvisatie 
 
 
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 den boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
1e collecte (rode zak) 
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De eerste collecte (rode zak) wordt gebruikt om de kosten voor pastoraat en eredienst te 
betalen. Hieronder vallen 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) 
Deze is bestemd voor het Straatpastoraat in Den Haag: de pastors zijn Nico Binnendijk 
(sinds mei 2022), Kitty Mul (sinds november 2017) en Josette Broekman (sinds juni 
2022). Zij geven geestelijke, mentale en psychische ondersteuning aan de mensen die 
geen permanent dak boven hoofd hebben. De straatpastors zijn voor hen een 
vertrouwenspersoon, een vraagbaak en waar nodig een adviseur en begeleider in de 
meeste diverse levensvragen en praktische problemen waar zij mee worstelen. De 
straatpastor werkt buiten het officiële systeem van de opvang en dat werkt in de 
gesprekken drempelverlagend. 
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 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 
 

 
-gemeente gaat staan- 

SLOTLIED: LB 868 
Tekst: Joachim Neander – ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ 
Melodie: Freylinghausen’s Geistreiches Gesangbuch 1741 
Vertaling: Jan Wit en Jan Willem Schulte Nordholt 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
ORGELSPEL  
Christ lag in Todesbanden (BWV 625)                                       J.S. Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                                                        (1685 -1750) 
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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. 
 

 
U maakt het voor de administratie eenvoudig uw gave te verwerken als u de QR-
code gebruikt. Uw gave wordt dan verdeeld als volgt: 30% pastoraat en eredienst - 
50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk: 
 
o Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een 
algemene QR-code scanner app). 
o Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee 
u overmaakt. 
o Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR-code te scannen, dan 
werkt de QR-code alleen bij de ING. 
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. 

 
 

Het Kloosterkerkkoor bestaat 100 jaar! 
En dat wordt gevierd! Er zijn diverse feestelijkheden gepland in 2023. In de dienst 
van zondag 12 februari klinkt psalm 89: “Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen”. 
Daarmee wordt het jubileumjaar ingeluid.  
 
Het koor zingt o.a. het ‘Misericordias Domini’ van W.A. Mozart en zal worden 
begeleid door een strijkerskwartet. U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke 
dienst.  
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Lezing en Lunch dinsdag 14 februari - ‘Het tapijt van Bayeux’ 

In 1066 vond de slag bij Hastings (Zuid-Engeland) plaats, waarbij de Normandiër 
Willem de Veroveraar de overwinning op de Engelsen behaalde en derhalve koning 
van Engeland werd. Enkele jaren daarna borduurden nonnen in Bayeux een historisch 
stripverhaal van deze slag en de voorgeschiedenis op linnen van 70 meter lang en 50 
cm hoog, genaamd het Tapijt van Bayeux. Wonderlijk genoeg heeft dit Tapijt 
sindsdien de bijna 1000 jaar vrijwel ongeschonden doorstaan. Tijdens de lezing door 
Erik Bakker zal het Tapijt getoond en toegelicht worden. 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. 
 
 
 

Leven op de grens: over het omgaan met overgangen in het menselijk bestaan. 
 
Herken je je erin dat het bestaan plotseling kan worden opgeschud? Soms door een 
gebeurtenis of verandering, soms klopt het gewoon niet meer zoals het altijd is geweest. 
Het vertrouwde past niet meer, het zorgvuldig opgebouwde vertoont ineens barsten en 
eerdere vanzelfsprekendheden geven geen voldoening meer. Je leven in de oude context 
past niet langer bij wie je op dit moment wilt zijn. Maar tegelijk heb je geen idee wat 
het leven nog gaat bieden en of er iets kan veranderen, en dat maakt onzeker. 
 
We kunnen constateren dat ons leven niet maakbaar is, anders dan eerder wel gedacht 
werd. Maar wat kunnen we dan wel, in deze -hopelijk- tussenfase? We bungelen, voor 
onbepaalde tijd, tussen twee werelden, in een soort niemandsland, op de grens. Hoe 
moet dat verder gaan? Waar is houvast? Wat ben ik, wie ben ik? 
 
Gedurende drie avonden verkennen we dat ‘leven ergens tussenin’ en vragen ons af hoe 
die werelden er voor ieder persoonlijk uit zien. We kijken er naar wat er met onze 
identiteit aan het gebeuren is en hoe we verder kunnen. En we doen een beroep op de 
literatuur. 
 
Carl Gustav Jung beschreef een soortgelijke crisis, maar dan van de mens van zijn tijd 
(rond 1930), en zag hem als staand met zijn rug naar de geschiedenis, kijkend naar een 
grote leegte, die veel spirituele potentie heeft. Frits de Lange formuleerde het Zelf niet 
als een vastomlijnd wezen op een eigen eiland, maar als continu ‘in beweging’. Het 
Zelf dat niet gevangen is in een rol, maar vaak opgaand in het Zelf van een ander, van 
degene die hij, zij onderweg ontmoet: het Zelf in ‘exil’. De laatste avond laten we een 
pelgrim aan het woord, die we zouden kunnen beschouwen als de mens die, tussen 
werelden in, open probeert te staan voor wat de dag zal bieden, bewust levend op 
afstand van dagelijkse patronen. Begeleiding: ds. Rienk Lanooy 
(lanooy@kloosterkerk.nl) en ds. Jan Tom Schneider (schneider@kloosterkerk.nl). Data 
en tijdstip: woensdag 9, 23 en 30 maart, van 20.15 tot 22.00 uur. Voor nadere 
informatie en opgave kunt u bij de predikanten terecht. 
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Denkt u ook mee over de zes voorstellen van het bestuur op 12 februari a.s.?  
 
Recentelijk ontvingen de leden van de Kloosterkerk een uitnodiging om deel te nemen 
aan de 2e gespreksronde over de toekomst van de Kloosterkerk op zondag 12 februari 
in aansluiting op de dienst. Het bestuur ontvangt graag uw advies over zes voorstellen 
die de gemeente van de Kloosterkerk kunnen versterken. Ook wil het bestuur met 
elkaar in gesprek over hoe de Kloosterkerk financieel moet overleven. Bestaande 
activiteiten kosten steeds meer geld, terwijl de laatste jaren de ledenbijdragen ongeveer 
gelijk blijven. Vergeet niet u aan te melden bij Emilie Schreuder: 
e.schreuder@kloosterkerk.nl of via M 06 4878 1970. Dan zijn er voldoende broodjes 
en kunnen de (kleine) discussiegroepen tevoren worden samengesteld. 
 
 
 

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. 
 

Save the date! 
Op dinsdag 14 maart wordt er een gemeentemaaltijd georganiseerd. Zet u en zetten 
jullie de datum vast in de agenda? 
We hopen op een goede opkomst, nadere bijzonderheden volgen. 
Hartelijke groet, Henriëtte van Aerssen en Yna Visser 
 
 
 
 
AGENDA 
 
woensdag 8 februari 
 
 
 
 
zondag 12 februari  
 

 
12.45 u 
 
 
 
 
10.00 u 
 
 

 
Stilte-uur 
 
 
 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v.het Kloosterkerkkoor 
o.l.v.Daniël Rouwkema 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


