
 
 

 
ZONDAG 19 MAART 2023 

- 4e zondag in de Veertigdagentijd - 
‘Laetare’-‘Verheugt u’ (Jesaja 66,10) 

Voorganger: ds. Aafke Zaal 
Ouderling: Emilie Schreuder 

Organist: Harmen Trimp 
Zondagskind: Marianne 

 
 
 
 
Bij de kinderdiensten 
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.  
 
Vandaag richten wij ons met de kinderen op Jezus die zichzelf vergelijkt met brood uit 
de hemel: zoals we door brood leven ontvangen, zo blijven we door het Hemelse Brood 
met Hem en Zijn liefde verbonden. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
* Boeken onderweg naar Pasen * 
Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te bekijken en (gratis) te lenen bij de 
bibliotheektafel in de Wandelruimte. Op de tafel vindt u nu ook boeken voor de 
veertigdagentijd en Pasen. En over Exodus, dit jaar de inspiratiebron voor de diensten 
naar Pasen toe. U bent van harte welkom! Paaszondag zal er geen bibliotheektafel 
zijn. 
 
 
 
 
 
De agenda en overige informatie vindt u achter in 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. 



- 3 - 
ORGELSPEL:   
Largo (Uit Triosonate II c-moll) BWV 526       J.S.Bach (1685-1750) 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
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: Psalm 122 
Tekst:     Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1551 
 
 
 
 

-gemeente knielt of 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 blijft zitten- 
LIED VAN ONTFERMING: LB 836: 1 en 5 
Tekst:       John Greenleaf Whittier – ‘Dear Lord and Father of mankind’ 
Melodie:   Charles Hubert H. Parry 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
 

- de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte- 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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GEBEDSGROET:  
V: De Heer zij met U 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Exodus 4:1-20 
 
LIED: LB 806 1en 2 
Tekst:     Hanna Lam, bij Exodus 16-17 
Melodie: Wim ter Burg 
 
 
SCHRIFTLEZING: Mattheus 28:16-20 
 
LIED: LB 806:3 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 324 
Tekst:    Huub Oosterhuis 
Melodie: Antoine Oomen 
 
GEBEDSINTENTIES  
 
VOORBEDEN- 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. 

G:    A         -                  -                  men. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
 
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) 
Tot en met de Paasnachtdienst op 8 april zal de Diaconale collecte bestemd zijn voor 
het Kerk In Actie project “Samen tegen Armoede”. Armoede neemt toe in 
Nederland zoals is gebleken uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau die 
recent - op 9 maart 2023 - is gepubliceerd. De Diakonie van de Kloosterkerk 
organiseert de komende periode dan ook meerdere activiteiten rond dit thema. Met de 
campagne wil Kerk in Actie een bijdrage leveren tegen de groeiende armoede in 
Nederland. Op de korte termijn, door te helpen met voedselpakketten voor de 
Voedselbank. Ook in de Kloosterkerk zijn hiervoor dozen en kratten aanwezig. Voor 
de langere termijn, door samen met SchuldHulpMaatje Nederland mensen te helpen 
uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terecht komen. Kerk in Actie 
wil de komende jaren 30 nieuwe locaties openen waar kerken en vrijwilligers getraind 
worden om mensen uit de schulden te helpen en te houden. Opstaan tegen armoede is 
een speerpunt van de Diakonie van de Kloosterkerk. 
Rekening Stichting Diakonie 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.  
 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
 

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

SLOTLIED: LB 981: 1, 2 en 4 
Tekst:      Huub Oosterhuis 
Melodie: Tera de Marez Oyens 
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ZEGEN 

 

 
 
 
ORGELSPEL:        Toccata d-moll (Dorisch)  BWV 538            J.S.Bach 
 
 
Wilt u in deze Veertigdagentijd na de zegen plaatsnemen voor het orgelspel? 
Aansluitend 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. 
 
 
 
 

 
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 
zondag 19 maart 
 
dinsdag 21maart  
 
woensdag 22 maart 
 
 
donderdag 23 maart 
 
zaterdag 25maart 
 
zondag 26 maart 
zomertijd 
 
 

16.00 u 
 
10.30 u 
 
12.45u 
19.15 u  
 
20.15 u 
 
16.00 u 
 
10.30 u 
 

Passieuitvoering ‘Ecce Homo’ (zie toelichting) 
 
Lezing en Lunch ( zie toelichting) 
 
Stilte-uur 
Vastengroep 
 
“Leven op de grens” 
 
Bach Binnenstebuiten (zie toelichting) 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate BWV 1 
“Wie schön leuchtet der Morgenstern” 
 
 

 
 
 

Terugblik gemeentemaaltijd 14 maart. 
De gemeentemaaltijd 'Samen eten, samen delen' kende 77 deelnemers. Daarnaast 
waren 18 Syrische gasten aanwezig, onder wie 10 kinderen van het kinderkoor. Zo 
kregen we veel info over Syrië. De avond is, mede door de inzet van de vele 
vrijwilligers én kookploeg, geslaagd te noemen, evenals de netto-opbrengst van ruim 
€1.250,--, welk bedrag verdubbeld tot ruim € 2.500,-- door de diaconie wordt 
overgemaakt aan Kerk-in-Actie 'Noodhulp aardbeving Syrië'. 
 
 
Vanmiddag om 16.00 u vindt in de Kloosterkerk een bijzondere gebeurtenis plaats; 
de landelijke première van een nieuwe, op klassieke muziek, gecomponeerde Passie: 
Ecce Homo. 
De Nederlandse componist Geert Christenhusz (1949) componeerde muziek op een 
Duitse tekst van Gerrit Bleumink in 10 muzikale stillevens voor gemengd koor, 
verbonden door orgelintermezzo’s. Gedurende de dagen van de uitvoeringen worden 
de Kruiswegstaties ook van de Goudse kunstschilder Willem Hesseling in de kerk 
tentoongesteld, voor deze speciale gelegenheid, ter beschikking gesteld door de 
Stichting Hedendaagse Kunst & Religie Gouda. 
Het geheel wordt door het Twents Kamerkoor Mardi le Vingt o.l.v. Herman Koops 
en organist Henk Linker uitgevoerd. 
De uitvoering wordt ingeleid door pastoor Ad van der Helm, voorzitter Haagse 
Gemeenschap van Kerken. Ecce Homo is een productie van Muziektheater Bureau 
Mélange, i.o.v. Stichting Cultureel Initiatief “Perspectief”. 
De productieleiding is in handen van Annet Meijerink-Nijhuis.  
Toegangskaarten à € 25,-- te bestellen via http://www.melange.nu 
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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 22 maart en 5 april van 19.15-20.15 uur - aanmelden is niet nodig. 
 
 
 
 
 
 

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. 
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De koraalcantates van Bach - workshop Bach Binnenstebuiten door Lydia 
Vroegindeweij 
 
Als oude lutherse liederen niet meer goed begrepen worden moet je ze niet wegdoen, 
maar beter uitleggen, vonden theologen in de tijd van Bach. Voor het lied Wie schön 
leuchtet der Morgenstern waarop cantate BWV 1 gebaseerd is, was dat extra nodig. 
Als dat lied ontbrak tijdens je huwelijksinzegening was je niet echt getrouwd, vond 
men, maar wel inclusief plezier om een dubbelzinnige uitleg van de tekst. Hoe hielp 
Bachs muzikale vertaling van deze tekst om dat in de cantate recht te zetten? 
 
Lydia Vroegindeweij is allround uitgever en legt zich al vele jaren toe op allerlei 
vormen van educatie via verschillende media. Uit nieuwsgierigheid naar religieuze 
behoeften van mensen studeerde zij theologie en combineerde dit met musicologisch 
onderzoek naar de troostende betekenis van Bachs koraalcantates. 
 
Zaterdag 25 maart 2023, aanvang 16.00 uur – 18.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur). 
Bijwonen van een gedeelte van de repetitie van het Residentie Kamerkoor en 
Residentie Bachorkest, en aansluitend workshop. Kaarten ad € 10,00 reserveren via 
www.bachensembles.nl/educatie/. Of betalen bij entree van de kerk. 
 
 
 

Oproep voor versiering van de kerk voor Pasen 
Als u wilt helpen hebben we graag voorjaarstakken zoals krulwilg, klimop, ook lange 
slierten,; buxustakjes, aucuba, rhodondendrontakken en allerlei lauriersoorten takken. 
Bloeiende takken zijn zeer welkom.  
We maken de bosjes narcissen op vrijdag 7 april vanaf 10.00. Zaterdag 8 april maken 
we allerlei arrangementen en versieren we de kerk. Voor koffie en lunch wordt 
gezorgd.  
Aanmelden bij Truska van Drecht  tel: 06-12700092 of  070-3540205  
of  truska 2000@yahoo.com 
 
 

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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Voorjaarsverkoping zaterdag 15 april in de Kloosterkerk 
 
Hebt u nog bruikbare, schone spullen die u niet nodig heeft, dan kunt u die inleveren in 
de kerk op: 
Dinsdag 11 april van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur 
Woensdag 12 april van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur 
Donderdag 13 april van 10.00-14.00 uur 
 
TV’s, Pc’s, volledige encyclopedieën en bloempotten kunnen niet ingenomen worden. 
Wegens plaatsgebrek in de kerk is het niet mogelijk de spullen al eerder te brengen. 
Betaling van aankopen kan alleen contant. 
De opbrengst zal worden besteed aan het onderhoud van de glas-in-lood ramen in de 
Kloosterkerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 


