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Van het Bestuur 

Het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk geeft in het jaarverslag 2015 een kort overzicht 
van de vele activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De Kloosterkerk 
beoogt anderen al dan niet opnieuw nieuwsgierig te maken naar datgene wat ons inspireert of 
beter naar Hem die ons inspireert. Gaarne wordt verwezen naar het stuk van de predikanten, 
wanneer het gaat om de manier waarop daar vorm aan is gegeven in het afgelopen jaar. 
Natuurlijk kunnen al deze activiteiten niet georganiseerd worden zonder de inzet van vele 
vrijwilligers en professionals. 
Het bestuur heeft de vrijwilligers in november bedankt voor hun inzet met een lunch en een 
optreden het Vocaal Ensemble DeciBelle uit Den Haag. 
 
Het onderhoud van het monument Kloosterkerk is een tijdrovende en kostbare  
aangelegenheid. Ook in 2015 is veel werk verzet om achterstanden in het onderhoud  
weg te kunnen werken. De plaatsing van dubbele ramen is afgerond en zal bij  
kunnen dragen aan het terugdringen van de stookkosten. Echter, de financiële  
positie van de Kloosterkerk blijft een zwaarwegend punt van zorg van het bestuur.  
Het teruglopen van de vrijwillige bijdrage van de leden evenals de achterblijvende  
verhuurinkomsten dwingen het college van Kerkrentmeesters blijvend kritisch naar  
inkomsten en uitgaven te kijken. Er wordt voortdurend naar mogelijkheden gekeken  
om inkomsten te vergroten. 
Wederom zorgden de voor- en najaarsverkoping voor extra inkomsten die een goede  
bestemming kregen. Zowel de verkoping in mei als in november was een groot  
succes. Beide evenementen waren een belangrijk kassucces. 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die de verkoping weer mogelijk hebben gemaakt.  
Echter, de financiële positie van de Kloosterkerk blijft een zwaarwegend punt van zorg van 
het bestuur. Het teruglopen van de vrijwillige bijdrage van de leden evenals de 
achterblijvende verhuurinkomsten dwingen het college van Kerkrentmeesters blijvend kritisch 
naar inkomsten en uitgaven te kijken. Er wordt voortdurend naar mogelijkheden gekeken  
om inkomsten te vergroten. 
In juni nam Koos Blok afscheid. Hij heeft 6 jaar lang leiding gegeven aan het Kerkelijk 
Bureau. Hij is opgevolgd door Ad van der Linde.  
 
In september is de vernieuwde website in gebruik genomen. De uitdaging van de makers was 
om meer uit te gaan van de vragen van de websitebezoekers; hierbij is  de informatie gesplitst 
in drie pijlers: inspiratie, ontmoeting en levensvragen. Het resultaat mag er zijn en het bestuur 
is de website-commissie hiervoor zeer erkentelijk. 
 
Het bestuur van de Kloosterkerk heeft in het najaar een oproep gedaan  aan hen, die zich als 
vrijwilligers willen inzetten voor de vluchtelingen in Den Haag, zich te melden bij Stek. Om 
de hulp niet te veel te versnipperen hebben Vluchtelingenwerk, Stek en het Rode Kruis hun 
werk gebundeld en proberen zij de hulp te coördineren. Het bestuur houdt de ontwikkelingen 
in de gaten om waar nodig hulp en menskracht te bieden.  
 
De diaconie draagt zorg voor het avondmaal, ook de praktische voorbereidingen ervoor. De 
diaconie heeft een collecterooster voorgesteld aan het AB en het vervolgens uitgevoerd. Er is 
een aantal individuele verzoeken om bijstand ontvangen en beantwoord. De diaconie heeft op 
5 december 2015 St. Nicolaas een handje geholpen (dit maal met twee Sinterklazen met 
chauffeur, Pieten waren elders te druk) in samenwerking en overleg met de diaconale werkers 
van Stad en Kerk (“StEK”) in de Lucaskerk. De diakenen bezoeken met enige regelmaat 
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bijeenkomsten die door de StEK diaconie van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage 
worden georganiseerd. StEK is ook de route voor vrijwilligers van de Kloosterkerk die een 
bijdrage willen leveren aan het diaconale werk in de stad. Het bestuur van de diaconie van de 
Kloosterkerk, in het jaar 2015 in samenstelling niet gewijzigd, heeft behalve in juli en 
augustus, iedere maand vergaderd. Daarbij is overlegd met een aantal van de commissies die 
onder de zorg van de diaconie vallen. Er is regelmatig overleg met de predikanten. In 
september 2015 heeft de commissie Open Huis beslist dat er onvoldoende deelname was aan 
het Open Huis om door te gaan met het organiseren van bijeenkomsten op de zondagmiddag. 
De voorzitter van de diaconie heeft bij het laatste Open Huis, onder dankzegging voor de vele 
en succesvolle jaren, afscheid genomen van de commissie. Een van de diakenen van de  
Kloosterkerk is aanwezig geweest bij de vergaderingen van het College van Diakenen van de  
Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.  
De Diaconie heeft in december 2015 de Stichting Diaconie van de Kloosterkerk opgericht. 
Alle activiteiten van de diaconie (inclusief die van haar commissies, waaronder: Kloosterkerk 
Wereldwijd) worden vanaf 1 januari 2016 door de Stichting Diaconie van de Kloosterkerk 
uitgevoerd. Die Stichting wordt bestuurd door de diakenen, die deel zijn blijven uitmaken van 
het Algemeen bestuur van de Stichting Kloosterkerk en hun beslissingen met dat Algemene 
Bestuur zoals voorheen blijven afstemmen. Met deze (uitsluitend juridische) verandering is 
beter geborgd, dat het geld dat bijeengebracht wordt voor diaconale zorg ook alleen voor die 
zorg kan worden aangewend. De diakenen zien er op toe, dat de Stichting Diaconie van de 
Kloosterkerk voldoet en blijft voldoen aan de eisen, die door de fiscus gesteld worden aan een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
 
Gedurende het jaar 2015 hebben is afscheid genomen van de volgende bestuursleden: Harry 
Kragt, Maarten Grasveld en Bouke Posthuma. Zij hebben zich 2 termijnen met enorme inzet 
en deskundigheid ingezet voor de Kloosterkerk. Zij waren niet herkiesbaar. Henriëtte van 
Aerssen heeft om persoonlijke redenen haar bestuurswerk neergelegd.  
In augustus 2015 is André Meijster benoemd tot Ouderling Kerkmuziek.  
 
 
De jaarrekeningen van de Stichting Kloosterkerk, de diaconie en Kloosterkerk Wereldwijd 
zijn afzonderlijk gepubliceerd, en verkrijgbaar bij de informatietafel en het Kerkelijk Bureau. 
Deze verslagen zijn tevens via de website op te vragen. 
Reacties op dit jaarverslag zijn van harte welkom. U kunt een lid van het bestuur aanspreken 
of een e-mail zenden aan bestuur@kloosterkerk.nl 
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Van de predikanten 
 
 
De predikanten begeven zich op vier werkterreinen: Pastoraat, eredienst, cursus- en 
groepswerk en organisatie en beleid. In dit korte jaarverslag wordt aangeven welke dingen er 
op deze terreinen veranderd zijn en welke nieuwe initiatieven er genomen zijn.  
 
1. Pastoraat. 
 
Steeds meer mensen gaan op zoek naar een kerk via internet. De website van de Kloosterkerk 
is een belangrijke ‘deur’ naar ons pastoraat, onze diensten en ons cursus- en 
evenementenaanbod. Dat is een belangrijke reden geweest om de website in het afgelopen 
kalenderjaar te vernieuwen.  
Een paar uitgangspunten waren belangrijk bij het vormgeven van de website: 

- Zo min mogelijk kerktaal gebruiken, de drie ‘hoofdtoegangen’ van de site heten dan 
ook ‘inspiratie, ontmoeting en levensvragen’. 

- Gebruik van beelden, om zichtbaar te maken dat de Kloosterkerk leeft. 
- De site moet door vrijwilligers bijgehouden kunnen worden om de kosten te drukken, 

maar ook om de actualiteit van de site te waarborgen. 
Met de nieuwe hoofdtoegang ‘levensvragen’ is ons pastorale aanbod nu voor het eerst ook 
goed vindbaar op de site. Opvallend daarbij is, volgens nieuwe gebruikers van de site, de 
vermelding bij elk item ‘leden en niet-leden van de Kloosterkerk zijn welkom, wanneer u 
geen lid bent kan er alleen een bijdrage van u worden gevraagd’.  
 
Om de pastorale vaardigheden te versterken hebben de predikanten dit jaar beiden cursussen 
gevolgd. Ds. Rienk Lanooy is begonnen met de intensieve training Klinisch Pastorale 
Vorming bij de PThU. Deze loopt nog door tot eind april 2016. Hij doet dit als invulling van 
de maand studieverlof waar hij in 2015 aan toe was. Ds. Margreet Klokke heeft de korte 
cursus ‘Verlieskunde’ gevolgd bij ‘Zon en Schild’ in Amersfoort.   
 
2. Voorgaan in de eredienst 
 
Elk jaar zorgen de predikanten voor veel creativiteit bij het voorgaan in de eredienst, door het 
samenstellen van een eigen leesrooster. In 2015 zijn de volgende serie diensten gehouden: 

− Januari – februari (Epifanie): De tweede serie diensten '(S)Preken over filosofen'. Dit 
jaar kwamen Plato, Erasmus, Marx en Kierkegaard aan bod. Op veler verzoek zijn de 
predikanten nu bezig met het maken van een boek over de filosofiediensten. 

− Tijd voor Pasen: 'Spiegelgestalten van Jezus', over Adam, Melchisedek, Mozes, Elia, 
Jona en David, Oudtestamentische gestalten die het beeld van de Messias inkleuren. 
Op Palmpasen werd opnieuw de Johannes Passion uitgevoerd als onderdeel van de 
kerkdienst. 

− Tussen Pasen en Pinksteren: 'Waterverhalen', uitmondend in de uitvoering van de 
kerkopera ‘Noye’s Fludde’ van Benjamin Britten. 

− Zomertijd: 'Op weg met Abraham', verhalen uit Genesis 12 – 25. 
− De maand van de kerkmuziek (oktober): 'Hoog is de hemel boven ons verstand', een 

serie diensten over de hemelse muziek van Mozart, gelijktijdig met het Mozart festival 
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in Den Haag. Zo klonken tijdens de dienstn o.a. de Missa brevis in D (KV 194) van 
W.A. Mozart en 'Eternity's Sunrise' van John Tavener. 

− Oktober en november: 'Over geluk', naar aanleiding van de zaligsprekingen in 
Mattheus 5. 

− Advent: 'Nu daagt het in het Oosten'. Voor deze serie diensten is Bruno van den 
Elshout bereid gevonden een viertal foto’s uit zijn serie ‘New Horizons’ in de kerk te 
exposeren. Er werden psalmen naast gelezen, waarin de lichtsymboliek een rol speelt.  

 
‘Preek van de Leek’: Naar Amsterdams voorbeeld hebben in maart en november leken de 
kansel beklommen en op hun eigen manier vorm gegeven aan de kerkdienst. Voorgangers 
waren: Aus Greidanus, Geert Corstens, Sander Dekker, Jeroen van der Veer, Rosita 
Steenbeek, Jan Pronk en Farah Karimi.      
Een dienst op zondagmiddag die het vaste patroon niet volgt blijkt nieuwe bezoekers te 
trekken. In 2016 komt een vervolgserie. 
  
3. Cursus- en groepswerk. 
 
Er zijn een aantal vaste cursussen, waar elk jaar weer veel belangstelling voor is: 
 

- De cursus ABC van de christelijke traditie 
- De meditatiecursus 
- De vastengroep 

 
Dit jaar is de cursus Kind en traditie voor het eerst niet doorgegaan vanwege onvoldoende 
belangstelling. Het is zaak om te zoeken naar nieuwe vormen voor ouders en opvoeders om 
stil te staan bij de manier waarop zij wat zij belangrijk vinden in de christelijke traditie 
kunnen overdragen aan de volgende generatie.  
 
De vorig jaar nieuw opgezette activiteit ‘Zinnige Kost’ is dit jaar expliciet alleen toegankelijk 
gemaakt voor dertigers, veertigers en vijftigers. Zo krijgen zij gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt op het snijvlak van werk, 
evt. gezin, maatschappelijke en geloofsmatige betrokkenheid.  
   
Er is een vervolg geweest van de cursus ‘Theologie in poëzie’, die in 2014 begonnen was. 
Activiteiten waarin kerk en cultuur met elkaar in gesprek worden gebracht kunnen zich in de 
Kloosterkerk eigenlijk altijd in voldoende belangstelling verheugen, zo ook nu.  
 
Voor studenten en young professionals is er de nieuwe activiteit ‘Drie keer drie’. Er zijn drie 
keer drie avonden gehouden over een duidelijk thema. Het blijkt dat mensen van deze leeftijd 
geen lange bindingen willen aangaan. Maar een korte cursus van drie avonden achter elkaar 
spreekt hen aan. 
 
In samenwerking met het Kloosterkerkforum zijn er dit jaar twee nieuwe activiteiten 
georganiseerd: 

- De Kloosterkerkacademie. Alle kerken in den Haag organiseren avonden waarop er 
een lezing gehouden wordt, waarna er de mogelijkheid is om vragen te stellen. De 
ervaring leert, dat hier steeds minder belangstelling voor is – tenzij je een zeer 
bekende spreker hebt. Daarom is besloten het anders aan te pakken. Er is 
samenwerking gezocht met de universiteit, in het bijzonder de faculteit 
Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische 
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Universiteit. Uit hun gelederen zijn academici gevraagd om over hun specialisme een 
college te komen geven. Dit nieuwe concept lijkt aan te slaan. In 2016 is er een 
vervolg en wordt de samenwerking geïntensiveerd.  

    
- Verhalen in de Kloosterkerk. Na de zeer goed bezochte zondagmiddag waarin Paul 

van Vliet en Nico ter Linden verhalen vertelden over Den Haag en de Kloosterkerk is 
besloten om de traditie van verhalen vertellen in ere te herstellen. Dit jaar heeft 
daarom Naëma Tahir op zondagmiddag verhalen verteld van Duizend en één nacht, en 
Alexander Münninghof verhalen over de Russische Ziel.    

 
 
4. Organisatie en beleid. 
 
Een paar dingen zijn op dit terrein vermeldenswaardig:  

− De predikanten zijn bezig om met het bestuur een visiedocument te schrijven voor de 
komende vijf jaar. Dit document zal aan de gemeente worden voorgelegd en moet in 
de zomer van 2016 gereed zijn. 

− De predikanten waren verder actief in de kring van de Binnestadspastores, de 
Werkgemeenschap van predikanten, de redactie van Kerk in Den Haag, de organisatie 
van Nieuw Haags Peil, en het Netwerk Citykerken Nederland.  
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Jeugdwerk 
2015 was voor het jeugdwerk een jaar van groeien en 'bemesting', het herhalen van eerdere 
succesvolle activiteiten en het zoeken naar verdere professionalisering.  
Hieronder volgt een klein overzicht.  
 
De Jeugdkapel-groep is een groep tieners die inmiddels een stevige band met elkaar hebben 
opgebouwd. Enthousiast komen ze elke maand bij elkaar en moedigen elkaar aan om mee te 
doen aan activiteiten als de Nacht Zonder Dak, Sirkelslag en het kamp. De jongeren zijn ook 
betrokken bij het oppassen in de crèche en bereid om waar nodig te helpen, ook buiten de 
kerk, bijvoorbeeld bij een diaconale activiteiten van M25. Het past bij hun leeftijd om steeds 
opnieuw te zoeken naar de balans tussen plezier maken en te delen wat hen raakt. Als leiding 
proberen we daarom waar mogelijk input en inspiratie daarvoor te bieden uit het diverse 
aanbod van o.a. JOP, de jeugdwerktak van de Protestantse Kerk. De avonden waarop er 
ervaringen tussen jeugdwerkprofessionals en betrokken vrijwilligers uitgewisseld kunnen 
worden zijn waardevol. 
 
Zoals al genoemd is in 2015 de jeugdkapel voor het eerst op kamp geweest. Zij gingen naar 
dezelfde locatie als de kinderen van 7 - 12 jaar. Dit bleek een enorm mooie ervaring te zijn 
geweest waarin de banden onderling extra aangehaald werden. We hebben ook tijdens 
jeugdkapelochtenden een aantal bijzondere gasten mogen verwelkomen, waaronder iemand 
die Moslim is. De spreker kwam vertellen over wat zijn geloof voor hem betekent en de 
tieners mochten hun vragen stellen die in een tijd als deze zo sterk kunnen leven. Het was 
voor beide kanten een bijzondere ontmoeting.  
 
We hebben in 2015 afscheid genomen van een aantal zeer doorgewinterde en gewaardeerde 
leden van de leiding kinderdiensten. We moesten zoeken naar nieuwe leiding en voor hen 
bekijken op welke manier zij deze belangrijke taak wilden en konden gaan vormgeven. Een 
van de dingen die we hierin hebben gedaan is het opstellen van een overdrachtsdocument 
waarin alle informatie rondom de kinderdiensten en het vormgeven ervan, is opgesteld. De 
zoektocht naar op welke manier we het beste uit de enthousiaste maar drukbezette 
vrijwilligers kunnen halen, blijft nog steeds actueel. Diverse mensen denken mee over hoe zij 
toch ook hun 'kleine' steentjes kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door aan te bieden een nieuwe 
vloer te leggen in de Godly Play ruimte, door mee te denken over promotie van nieuwe 
kinderbijbels door te helpen de professionalisering verder vorm te geven en de uitgebreide 
collectie boeken en methodes waar de jeugdpastor inmiddels uit kan putten, beter in kaart te 
brengen.  
Palmpasen is een dienst waar kinderen en vrijwilligers de uren doorbrengen in de crypt wat 
weer als een speciale en gezellige activiteit is ervaren. De overige feestelijke diensten trekken 
ook nog steeds erg veel kinderen.  
Godly Play dat een stap in professionalisering heeft gemaakt, wordt nu nog regelmatiger 
ingezet en wordt gedragen door een zeer enthousiaste groep vrijwilligers. Wij wachten op het 
arriveren van een verdere uitbreiding van de verhalen...  
 
De Kloosterkerk is elk jaar gezegend met een grote groep dopelingen. Als crèche zijn we gaan 
nadenken over hoe wij deze dopelingen en hun ouders ook na de doop een plek van inspiratie 
kunnen laten vinden in de Kloosterkerk. We zijn begonnen met het vormgeven van een 
aantrekkelijker en inzichtelijker stukje promotie van alles wat jonge ouders en hun kinderen in 
de Kloosterkerk kunnen vinden (denk aan Ouders, Kinderen en Koffie op de 1e zondag van 
de maand met activiteiten om de kerk beter te kunnen leren kennen, zoals bijvoorbeeld met 
een uitje naar het orgel, meelopen met de koster ed., maar denk ook aan de zeer succesvolle 
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mini-kerkdiensten). Daarnaast zijn we ook de opvang van de kinderen in de crèche onder de 
loep gaan nemen. We hebben het plan opgevat om stapsgewijs het speelgoed van de crèche 
waar nodig te vervangen en aan te vullen en in te delen naar Bijbelverhaal of liturgische 
activiteit.  
 
We streven er naar het jonge kind de gelegenheid te geven om al spelend de rijkdom van de 
kerk te verkennen zodat het nog makkelijker de verhalen tijdens de kinderdienst herkent. 
Het voelt als een warme deken om te merken hoeveel mensen het jeugdwerk een warm hart 
toedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1  Bestuur en medewerkers 
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Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk per 1 januari 2016 
 
Voorzitter  Wim Deetman *  
 
Consistorie   Maria Haslinger-Maalman *  voorzitter 

Arjan van Nijnatten            secretaris  
     Jongeren<15 jaar 

   Gilbert Laurens   jongeren > 15 jaar 
  Astrid Poot*    lid ( secretaris Algemeen Bestuur) 

André Meijster    kerkmuziek 
   Vacant     algemeen beleid communicatie 
 
Diaconie   Derk Rijpma*    voorzitter 

  Godert van der Feltz   secretaris 
  Herman Fledderus   penningmeester 
  Veronica de Lange 
   

Kerkrentmeesters  Roland van Haersma Buma *  voorzitter; waarnemend   
                                                                                  1e penningmeester 

  Joep van Boxtel   secretaris 
Vacant     2e penningmeester 
Vacant     Kerkrentmeester gebouw 

     
 
De met een * aangemerkte personen maken deel uit van het Moderamen van het Bestuur. 
 
 
Adviseurs van het Bestuur:  
 

  Ds. Margreet Klokke   Predikant 
Ds. Rienk Lanooy   Predikant 

   Thera Roosenbrand   jongerenpastor 
 
 
 
Medewerkers van de Stichting Kloosterkerk per 1 januari 2016 
 
Kerkelijk Bureau Ad van der Linde   hoofd KB 

Dick van Woerkom   koster 
John Groot    koster 
Anneke Zorn-Hoek   medewerker KB 

 
Musici   Geerten van de Wetering  organist 

Hans Jansen    cantor 
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Bijlage 2 Samenstelling van commissies en besturen 
 
Beleidscommissies per 1 januari 2016 
 
Het Bestuur heeft een aantal beleidstaken belegd bij commissies. Deze zijn als volgt 
samengesteld. 
 
Beleggingsadviescommissie 
Bouke Posthuma, voorzitter 
Paul de Ranitz tot Doornick 
Frans Tilman 
Peter Verhage 
 
 
Commissie Kloosterkerk Wereldwijd/ZWO 
Harry Kragt, voorzitter 
Willemien Ankum-Stovée, penningmeester 
Eline Kamphuis-Schippers 
Carien Pluimers, secretaris 
Jeanette Terlouw-Stuyfzand 
Janny Vellekoop 
Wim Goris 
Emmy Boland 
Arjen Kool 
 
 
Jeugdraad 
Frederiek Dijkhuizen 
Arjan van Nijnatten 
Gilbert Laurens  
Leontien Wagenaar 
Bart Koopman 
Daan Mulder 
Marielle de Wit 
Ds. Rienk Lanooy 
Thera Roosenbrand, jongerenpastor 
 
 
Kunstcommissie 
Marjolijn van Delft (voorzitter) 
Cees van Bladeren (secretaris) 
Piet Kalsbeek 
Ds. Rienk Lanooy 
Myrna Njiokoktjien 
Tanja de Boer 
Claas Conijn 
 
 
 
 
 
Liturgiecommissie 
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André Meijster , voorzitter 
Geerten van de Wetering, organist 
Hans Jansen, cantor 
Ds. Margreet Klokke 
Ds. Rienk Lanooy 
Esther van Bijsterveld 
Wim Goris 
Marry Moolenaar 
 
Kloosterkerk Forum 
Tom Verboom, voorzitter 
Henriëtte van Aerssen ( lid tot 01-01-2016) 
Bob van Meijeren  
Simone van Dijk 
Bart Schothorst 
Ds. Margreet Klokke  
Veronica de Lange 
 
Preek van de Leek  
Monica Meijering (vz) 
Ruwan Berculo (secr) 
Pieter Jan Rozenberg (penn) 
Kees Versteegh 
Andries Feijen ( website ) 
Marie Louise Dutilh ( theologische begeleiding) 
Michiko Lodder 
Ds. Margreet Klokke( theologische begeleiding) 
  
 
Aan de Stichting Kloosterkerk gerelateerde stichtingsbesturen 
 
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk 
Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, Voorzitter  
Berend-Jan Drijber, penningmeester 
Karin Vogelaar, secretaris 
Annette Pronk 
Erik Vogel 
André Meijster 
 
Adviseurs: 
Jos Vermunt 
Ds. Margreet KLokke 
Ellen van der Sar  
 
 
 
 
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
Jos Haslinger, voorzitter 
Jan van Nouhuys, penningmeester 
Edward Kuijper, secretaris 
Jakob Jager, lid 
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Nico Pols, lid 
Geerten van de Wetering, artistiek adviseur 
 
Stichting Garantiefonds 
Bouke Posthuma, voorzitter 
Willem Furnée,  secretaris 
Peter Verhage, penningmeester 
  
Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk 
Wim Deetman , voorzitter 
Roland van Haersma Buma  
Bouke Posthuma 
Maarten Grasveld  
Peter Verhage
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Bijlage 3 
 
Verantwoordelijkheid van secties voor commissies/werkgroepen 
 
De verschillende secties binnen het Bestuur dragen verantwoordelijkheid voor het reilen en 
zeilen van de talrijke commissies en werkgroepen in onze gemeente.  
De verdeling over de secties is als volgt: 
 
Consistorie Bibliotheekcommissie; Stichting Cantatediensten Kloosterkerk; 

Commissie gastpredikanten; Commissie van ontvangst; Contact- en 
informatiekring; Contactpersonen; Cryptbestuur; 
Informatiecommissie; Jeugdraad; Kerkkoor; Kerkwacht; Kerst- en 
Paasversiering; Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk; Werkgroep 
Preek van de Leek; Kunstcommissie; Leiding crèche; Leiding 
kinderdiensten; Liturgiecommissie; Monumentendag; Vespergroep; 
Kloosterkerkforum, PR-commissie, Website. 
 

Diaconie Afwassers; Kerstmaaltijd; Kerstnachtdienst; Kloosterkerk Wereldwijd; 
Koffieschenkers; Oogstdienst/Paasgroet; Open Huis; Open Tafel; 
Verzorging avondmaalslinnen. 
 

Kerkrentmeesters Administratie; Archief; Beleggingsadviescommissie; 
Bloemencommissie; Cassettedienst; Geluiddienst; Telcommissie; 
Werkgroep Verkoping. 
 

Moderamen en/of 
Predikanten 

Kloosterkerk Nieuwsbrief; Ontvangst nieuwe leden; Verzorging 
liturgie; Bloemengroet. 
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Bijlage 4    Samenstelling van de gemeente van de Kloosterkerk 
 
 
 
Bestand en verloop van 1 maart 2015 -  1 maart 2016 
 
        1 maart 2015        1 maart 2016 
Aantal leden       1823   1837 
Bij 
Ingekomen nieuwe leden        62       37  
Ingekomen door geboorte         13       12    
 
Subtotaal       1898   1886  
 
Af 
Overleden               24       16  
Bedankt (verhuizing, opzegging)            35       46              
 
Totaal        1837   1824  
 
 
 
 
Bestand per 1 maart 2016      
Aantal leden per 1 maart 2016   1824waarvan  839 mannen en  985 vrouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
Leeftijdsopbouw per 1 maart 2015 
Leeftijd Doop Belijdenis Overige Totaal 
     
0 - 9. 175 0 46 221 
10 - 19. 159 0 22 181 
20 - 29. 116 12 15 143 
30 - 39. 114 54 13 181 
40 - 49. 127 108 13 248 
50 - 59. 52 137 11 200 
60 - 69. 55 182 11 248 
70 - 79. 28 198 5 231 
80 - 89. 4 107 2 113 
90 - 99. 0 33 0 33 
100 - 120. 0 1 0 1 
leeftijd onbekend 0 0 0 0 

    1824 
 


