
 

 

‘ZONDAG 5 MAART 2023 
-2e zondag van de Veertigdagentijd- 

 “Reminiscere” ”Gedenk uw barmhartigheid, Heer” Ps. 25,6 
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider 

Ouderling: Irma Neleman 
Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerkkoor 
o.l.v. Daniël Rouwkema 

Zondagskind: Stef 
 
 
Bij de dienst: 
Gedurende de veertigdagentijd putten we uit de verhalen van het boek Exodus, 
vanwege daar voorhanden woorden en beelden als slavernij, bevrijding, uittocht en 
doortocht. Maar ook het diepe verlangen om ‘er’ al te zijn, al op je ‘top’ te zijn. En 
dan blijkt de weg toch nog lang en duister. Zoals het vandaag eveneens te lezen 
verhaal uit Lukas, over de verheerlijking op de berg, illustreert. 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Wie is hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke 
waarheid ontdekken we over Jezus? Deze vragen staan, de weken tot aan Pasen, 
centraal in de kinderdienst.  
Op deze zondag staat Marcus 4:35-41 centraal: Jezus zorgt ervoor dat een storm op het 
meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is.  
 
 
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. 
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ORGELSPEL: Improvisatie Lied 538 
 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 538: 1, 2 en 4 
Tekst:           Willem Barnard, bij Matteüs 4,1-11 
Melodie:       Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 – Psalm 128 
 
 
 

-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 blijft zitten- 

 
 
 
LIED VAN ONTFERMING: LB 834 
Tekst:           Johann Friedrich Ruopp – ‘Erneure mich, o ewigs Licht’ 
Melodie:       Nürnberg 1676/1854 – ‘O Jesu Christe, wahres Licht’ 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
Allen: 
 
 
 
GESPREK MET DE KINDEREN 
 

- de kinderen gaan naar hun eigen ruimten - 
 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
SCHRIFTLEZING: Exodus 24, 1 - 11 
 
 
KOOR: LB 168 
Tekst:     Negro Spiritual, bij Exodus 3-14 
Melodie: Negro Spiritual 
 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lukas 9, 28 - 36 
 
 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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LIED: Liefste lied van overzee I : 34 ‘t Is goed, Heer, hier te zijn! 
Tekst:      Sytze de Vries   
Melodie: Charles Lockhart 
 
 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 542: 1, 2 en 3 
Tekst:     Henk Jongerius 
Melodie: Winchester old Este’s Psalter 1592 
Allen: 
 
 
 
 
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 
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 o.v.v. pastoraat 
 
De tweede collecte (groene zak) 
De collecte van de Diaconie is opnieuw bestemd voor de slachtoffers van de ramp die 
is gebeurd in Syrië en Turkije. Hoewel het epicentrum van de beving in Turkije lag, 
verwacht men dat de vraag in Syrië naar noodhulp op de korte en middellange termijn 
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groter zal zijn dan in Turkije. In Syrië komt deze ramp bovenop meerdere crises in de 
getroffen regio; de burgeroorlog veroorzaakt er nog steeds slachtoffers en miljoenen 
vluchtelingen en door de sancties is de hulp aan de bevolking beperkt. De collecte van  
12 februari 2023 in de Kloosterkerk voor dit doel bracht meer dan € 7000.- op. Er is 
veel nodig. De Centrale Diaconie van Den Haag verdubbelt de opbrengst van de 
collecte.  
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 o.v.v. monument 
 
U helpt de bijdragen eenvoudig in de administratie te verwerken als u de QR-code (staat ook in 
de liturgie) gebruikt of bij de overmaking duidelijk vermeldt om welke collecte het gaat. Wij 
vragen u uw telefoon op stil te zetten bij het overmaken van uw digitale bijdrage.  
 
 
TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR:  
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts   Henry Purcell   (1658-1695) 
Thou knowest, Lord the secrets of our hearts; 
shut not thy merciful ears to our prayer; 
but spare us, Lord most holy, O God most mighty. 
O holy and merciful Saviour, thou most worthy Judge eternal, 
suffer us not at our last hour, for any pains of death, to fall from thee. 
 
Gij kent de geheimen van ons hart Heer; 
sluit uw barmhartige oren niet voor onze gebeden,  
maar wees ons genadig Heer, o almachtige God. 
O heilige en barmhartige Heiland, U eeuwige rechtvaardige rechter, 
dat wij in ons laatste uur niet lijden, dat Gij ons niet ontvalt. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN  
 

-de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan- 
 

SLOTLIED: LB 552: 1 en 2 
Tekst:     Hanna Lam 
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun jauchzet, all ihr Frommen’ 
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ZEGEN 

 
 
 
ORGELSPEL: Tokkata d-moll                         Max Reger 
Uit: Neun Stücke (op. 129)                               (1873 - 1916) 
 
 
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 
 
 
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. 
 

 
Met deze QR-code wordt uw gave verdeeld als volgt:  
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk: 
Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon. 
Klik dan op de link die u in beeld krijgt en kies de bank waarmee u geld overmaakt. 
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR-code te scannen. Deze QR-
code werkt dan alleen bij de ING.  
Wilt u specifiek bijdragen aan één van de collecten, maakt u dan het bedrag apart 
over op één van de genoemde bankrekeningen o.v.v. de betreffende collecte. 
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AGENDA 
woensdag 8 maart 
 
 
 
donderdag 9 maart 
 
zondag 12 maart 
 

12.45 u 
17.30 u 
19.15 u 
 
20.15 u 
 
10.00 u 

Stilte-uur 
“Samen tegen armoede” (zie toelichting) 
Vastengroep (zie toelichting) 
 
“Leven op de grens” (zie toelichting) 
 
ds.Rienk Lanooy, dienst van Schrift en Tafel 

 
 
 
Vastengroep 
Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Veel mensen weten uit ervaring dat 
het zinvol is om in deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel, tijd, 
gebed en aandacht. Zo kom je – voor even – los van je routine en gewoonten. Op een 
aantal woensdagavonden 
in de tijd voor Pasen lezen de deelnemers aan de vastengroep een bijbelgedeelte of 
een andere tekst ter bezinning die bij deze periode past. De bijeenkomsten worden 
afgesloten met een kort avondgebed. Begeleiding: ds. Jan Tom Schneider en ds. 
Rienk Lanooy. 
Data: woensdagen 8 en 22 maart en 5 april van 19.15-20.15 uur - aanmelden is 
niet nodig. 
 
 
Samen tegen armoede 
Deze veertigdagentijd staat het thema “Samen tegen armoede” centraal. Naast 
collectes die gericht zijn op armoedebestrijding organiseert de diaconie een aantal 
ontmoetingen in Den Haag. Als eerste schuiven we op woensdag 8 maart om 17.30 
uur aan bij de buurtmaaltijd in het buurt-en-kerkhuis Shalom. Rond de maaltijd zal 
Heleen Joziasse vertellen over haar ervaringen in de buurt en het werk dat STEK hier 
doet.  Voor meer informatie en opgave (uiterlijk 3 maart): 
m.wagenaar@kloosterkerk.nl of de intekenlijst op de informatietafel.  
 
Voorafgaand van 14.30-16.30 uur vind - ook in de Shalomkerk- een Internationale 
Vrouwenviering "Vrijheid in Veiligheid" plaats. Sprekers, optredens en muziek door 
vrouwen van verschillende nationaliteiten uit deze buurt. Alle vrouwen uit de 
Kloosterkerk zijn hier ook voor uitgenodigd. Opgave kan op dezelfde manier als de 
maaltijd. 
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Gemeentemaaltijd 14 maart ten bate van Syrische slachtoffers van de 
aardbeving. 
 
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de eerste gemeentemaaltijd van dit 
jaar op dinsdag 14 maart in het teken van ‘Samen eten, samen delen’. De opbrengst 
van deze maaltijd zal worden besteed aan ‘Noodhulp aardbeving Syrië’. 
 
Tijdens deze maaltijd zal de heer Shadi Haddad ons vertellen over de oorlog in Syrië, 
de recente aardbevingen in het noorden ervan en welke hulp Kerk-in-Actie daar 
biedt. Hijzelf is afkomstig uit de stad Latakia in het getroffen gebied, is zes jaar 
geleden gevlucht naar Nederland en is nu werkzaam als specialist migrantenkerken 
bij de Protestantse Kerk in Nederland. Deze avond treedt ook een Syrisch kinderkoor 
op. 
De kosten voor de maaltijd zijn 15,00 euro per persoon of zoveel meer als u kunt 
missen voor dit goede en zo noodzakelijke doel. De diaconie van de Kloosterkerk zal 
de opbrengst verdubbelen. De maaltijd, met een oosters tintje, zal worden bereid door 
Sami en de kooklepels. De inloop is vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur is de maaltijd. 
 
Opgave kan via: diaconie@kloosterkerk.nl of na de dienst bij de infotafel. Als u al 
wilt gireren: NL 89 INGB 0002 8471 14 t.n.v. St. Diaconie Kloosterkerk, onder 
vermelding van gemeentemaaltijd en de naam van de deelnemer(s). Belangrijk en 
leuk als u komt! 
Met hartelijke groet van de voorbereidingsgroep. 
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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: donderdagen 9 en 23 maart, van 20.15 tot 22.00 uur. Voor nadere 
informatie en opgave kunt u bij de predikanten terecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 

 

Lezing en Lunch dinsdag  21 maart 
 
Tasmanië 
Op 21 maart a.s. houdt Chiel Noordeloos voor ons een lezing over het eiland 
Tasmanië, gelegen bij Australië. De natuur is uitzonderlijk mooi met unieke planten 
en (buidel)dieren. Na de “ontdekking” door Abel Tasman in 1642 volgt een roerige 
geschiedenis, met Engelse overheersing. Er valt dus veel te vertellen en heel veel te 
laten zien! 
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. 
In de crypt is plaats voor maximaal 30 gasten; dus meldt u snel aan. 
Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage vanaf € 5,00 tot € 10,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 

 


