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Van het Bestuur 

Het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk geeft in het jaarverslag 2016 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. De ultieme uitdaging voor de vrijwilligers is de jaarlijkse 
verkoping die zowel in voor- als najaar veel organisatietalent vergt en alleen kan draaien door 
de inzet van deze vrijwilligers. De opbrengst was in het voorjaar 5852,88 euro en in het najaar 
6987,61.  
Achter de schermen zijn kosters en medewerkers van het Kerkelijk Bureau dagelijks actief 
om de kerk zowel voor de activiteiten voor de gemeente als bijeenkomsten voor verhuur op 
orde te houden.  De kerk wordt gedurende het jaar regelmatig verhuurd voor concerten, 
lezingen en bijeenkomsten.  
 
De Kloosterkerk zoekt steeds nieuwe wegen om bezoekers zowel op zondag als door de week 
naar de kerk te trekken. De Kloosterkerk neemt deel aan de Stichting Vrienden van het 
Voorhout. Deze groep beijvert zich ook om bezoekers te enthousiasmeren voor de diverse 
trekpleisters in dit gebied.  
Vele bezoekers weten de kerk in de zomer te vinden. De openstelling tijdens Open 
Monumentendag in oktober zorgde voor een recordaantal van 3000 bezoekers.  
De openstelling is alleen mogelijk dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers van de 
Kerkwacht. Alleen door hun aanwezigheid  kan de kerk van dinsdag tot en met zaterdag open 
zijn.  
 
Het Marcussen-orgel heeft dit jaar een grondige restauratie- en onderhoudsbeurt gehad. Het 
was dit jaar 50 jaar geleden dat het orgel is geplaatst. Dit jubileum is in het voor- en najaar 
met een jubileumconcert gevierd.  
 
In april werd het Kloosterkerkplatform in andere vorm gehouden. In groepjes werd er over het 
concept beleidsplan, het beleidsplan voor de kerkmuziek in de Kloosterkerk, het jaarverslag 
van het bestuur over 2015, en ook over de financiële stukken, jaarverslag en beleidsplan van 
de diaconie gediscussieerd. Aanbevelingen vanuit de groepen werden aan het einde plenair 
besproken. 
In oktober  hebben wij voor de tweede keer het Kloosterkerkplatform gehouden De financiële 
aangelegenheden, de implementatie van het meerjarenplan en de manier waarop de 
Kloosterkerk zich presenteert naar buiten zijn daarbij besproken. 
 
De financiële positie van de Kloosterkerk is een reden tot zorg. Het bestuur zal waar mogelijk 
bezuinigen. Op het pastorale werk zal niet gekort worden. Het bestuur zoekt naar wegen om 
de inkomsten via leden en activiteiten te verhogen. 
Het is verheugend dat in het najaar van 2016 twee nieuwe bestuursleden zijn bevestigd: Nel 
van Dorp als ouderling Open Kerk en Dirk Dotinga als kerkrentmeester/penningmeester.  
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 
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of een e-mail zenden aan bestuur@kloosterkerk.nl 
Van de predikanten 
 
 
De predikanten zijn actief op vier werkterreinen: Pastoraat, eredienst, cursus- en groepswerk 
en organisatie en beleid. In dit jaarverslag vertellen we welke dingen er op deze terreinen 
veranderd zijn en welke nieuwe initiatieven er genomen zijn.  
 

1. Pastoraat 
 
Naast het ‘gewone’ werk van gesprekken met mensen rond levensvragen en het voorgaan in 
doop-, trouw- en rouwdiensten, was er dit jaar een cursus 'Rouw op je dak' in januari en een 
avond 'Kracht van mensen zonder kinderen' eveneens in januari. In juni was een groep o.l.v. 
ds Rienk Lanooy een weekend te gast in het Minderbroederklooster van de Franciscanen in 
Megen. Ook leidden of namen beide predikanten deel aan wijkavonden en – nieuw – 
wijkborrels. Ook waren er twee bijeenkomsten voor de contactpersonen waarbij zij aanwezig 
waren. 
 
Om hun pastorale vaardigheden te versterken volgden beide predikanten cursussen. Ds. 
Rienk Lanooy rondde in mei met succes de intensieve training Klinisch Pastorale Vorming bij 
de PthU af. Hij deed dit als invulling van de maand studieverlof over het jaar 2015. Ds. 
Margreet Klokke vulde haar studieverlof in met het bestuderen van nieuwe literatuur op het 
gebied van de Godsvraag.  
 

2. Voorgaan in de eredienst 
 
Zondagmorgen 
Elk jaar stellen de predikanten een eigen leesrooster voor de kerkdiensten van de 
zondagmorgen in de Kloosterkerk samen. Zo sluiten zij aan bij de actualiteit, de stad en de 
muzikale en beeldende kunst in de kerk. Er werd afwisselend gekozen voor diensten waarin 
een bijbelboek of Bijbelse persoon aan de orde komt en voor diensten met een meer 
thematisch karakter. Daarnaast was er iedere laatste zondag van de maand een 
cantatedienst. Iedere tweede zondag van de maand en op een aantal hoogtijdagen was er 
een dienst met Avondmaal. Er waren vier doopdiensten. 
 
In 2016 zijn de volgende series diensten gehouden: 

− Januari – februari (Epifanie): 'Vrijheid en/of gehoorzaamheid' – over de verhouding 
tussen die twee in de bijbelse verhaaltraditie, 

− Tijd voor Pasen (Veertigdagentijd): 'Aria's uit de Matthäus Passion' – Jan Aanstoot 
schilderde een serie werken bij de aria's uit de Matthäus Passion. In de kerk was een 
aantal van deze werken te zien, en tijdens de diensten stond telkens een aria 
centraal. Deze werd ook ten gehore gebracht. Tijdens het middaggebed op Goede 
Vrijdag werd een gang langs alle aria's gemaakt.  

− Op Palmpasen werd opnieuw de Johannes Passion uitgevoerd als onderdeel van de 
kerkdienst. 

− Tussen Pasen en Pinksteren: 'Aan tafel' – De Emmaüsgangers herkennen de 
Opgestane aan tafel. In veel bijbelse verhalen speelt de maaltijd een belangrijke rol, 
net als in de liturgie. Een aantal van deze verhalen (Ex, 17, 2 Kon. 6, Hand. 2) stond 
centraal.  
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− Zomertijd: 'De symboliek van de Kloosterkerk' – Ook al is de Kloosterkerk een op het 
oog sober ingerichte kerk, toch is er veel in het interieur dat verwijst naar de 
christelijke traditie. In deze serie werd stilgestaan bij een aantal elementen van het 
gebouw, zoals de medaillons, het hemelsblauwe gewelf en de apostelkapel. 

− September (Maand van de kerkmuziek): 'Lutherse kerkmuziek: inspiratiebronnen van 
Hans Jansen' – Pepping, Schütz, Distler, Reda en Bach: muziek van deze 
componisten, elk op zijn eigen wijze dienaar van het Woord, vormde de rode draad 
door deze serie diensten die het afscheid van Hans Jansen als cantor van de 
Kloosterkerk markeerden.  

− Oktober: (S)Preken over filosofen: 'God in Frankrijk' – in deze maand ging het in de 
diensten over de filosofen Blaise Pascal, Simone Weil, Paul Ricoeur en René Girard en 
hun verhouding tot de christelijke traditie.  

− November: 'Rituelen van gedachtenis, vergeving en oogst' 
− Advent: 'Wachten op God' – Advent is de wachtkamer van het kerkelijk jaar. Het is 

een tijd van wachten, geduld oefenen, uitzien naar de komst van de Messias. In de 
diensten ging het over geduld met God, geduld met de ander en geduld met jezelf, 
n.a.v. het boek Geduld met God, van de Tjechische theoloog/filosoof Tomas Halík. 

 
Zin op Zondagmiddag 
Nadat besloten was de vesper op de woensdagavond te beëindigen wegens gebrek aan 
belangstelling, is er voor gekozen om op gezette tijden op zondagmiddag 17.00u andere 
diensten te houden. Als eerste vond in dat kader in november de derde serie diensten plaats 
onder de titel 'Preek van de Leek'. Vier 'leken' beklommen de kansel van de Kloosterkerk en 
gaven op hun eigen manier vorm aan de kerkdienst. Voorgangers waren: Marc Dullaert 
(oud-kinderombudsman – 6/11/16), Jan Willem de Vriend (dirigent Residentieorkest – 
13/11/16), Petra Stienen (arabist – 20/11/16) en Liliane Ploumen (minister van Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking – 27/11/16). Op 4 en 11 december waren er twee 
kaarslichtvespers. Ook waren er op dit tijdstip een tweetal bijeenkomsten in het kader van 
'Verhalen op zondagmiddag', te weten: een lezing over 'De Nederlandse Protestantse 
gemeente in Londen en Sint-Petersburg' (12/1/16) en een lezing over het boek, 'En dan nog 
dit' met Nico ter Linden. 
  

3. Cursus- en groepswerk 
 
Ook dit jaar was er een aantal vaste cursussen, waar over het algemeen veel belangstelling 
voor is: 
 

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

 
Verder was er de cursus 'Gewoon bijbellezen – om te beginnen bij Genesis': vier 
bijeenkomsten waarvan twee in 2015 en twee in 2016. Voor studenten en young 
professionals was er tweemaal een korte driedelige cursus in januari en april met als thema 
'Geluk' en over de 'Zinnigheid van het geloof'. Deze laatste cursussen zijn in de loop van 
2016 beëindigd. 
 
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, gezin, maatschappelijke en geloofsmatige betrokkenheid. Er waren bijeenkomsten in 
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februari, april en juni, oktober en november. Na de zomer werd de serie uitgebreid met 
'Zinnige Kost' voor zestigers en zeventigers. Zij kwamen bijeen in november. 
 
In samenwerking met het Kloosterkerkforum werden de volgende activiteiten georganiseerd: 

− De Kloosterkerkacademie: In samenwerking met de Vrije Universiteit (Amsterdam), in 
het bijzonder de faculteit Godgeleerdheid, was er een reeks met vier colleges in het 
voorjaar. Paul van Geest sprak over Augustinus (4/2/16), Bert Jan Lietaert Peerbolte 
over Paulus (11/2/16), Mirjam van Veen over Sebastian Castellio (3/3/16) en Jan 
Bloemendal over Erasmus (10/3/16). Er was ook een reeks in het najaar onder de 
titel 'Het transcendente ter sprake'. De colleges in deze serie werden verzorgd door 
Yaser Ellethy (Islam – 13/10/16), Michael Bloemendal (Jodendom – 3/11/16), Bikram 
Lalbahadoersing (Hindoeïsme – 1/12/16) en Henk Blezer (Boeddhisme – 15/12/16). 

− Verhalen op Zondagmiddag (zie eerder bij Zin op Zondagmiddag) 
− Theologie en Theater: acteur en regisseur Aus Greidanus sr. sprak op vier avonden 

over de relatie tussen de traditie van christendom/kerk en die van het theater, 
telkens aan de hand van een toneelstuk. Aan de orde kwamen 'Zeus, Prometheus en 
Herakles – de mens als God' (19/1/16), Shakespeare, 'Hamlet' (2/2/16), Strindberg, 
'Een droomspel' (22/11/16) en Brecht, Opkomst en ondergang van de stad 
Mahagony' (8/12/16). 

 
Voor kinderen uit de onderbouw van de middelbare school waren er drie zondagochtenden in 
het kader van Serious Quest op 17, 24 en 31 januari. De predikanten leidden twee 
ochtenden. Thema's waren 'Waar komt het leven vandaan?' 'Wie is de grote verleider en wie 
de groter verlosser?',  en 'De gulden regel'. 
 
Verder leidden de predikanten oud-ABCgroepen, de groep van Oud-bestuursleden en waren 
zijn incidenteel betrokken bij 'Lezing & Lunch'. 
 

4. Organisatie en beleid 
 
Het besef dat de Kloosterkerk de enige Citykerk van protestantse huize is in de binnenstad 
van Den Haag, maakt dat de predikanten voortdurend op zoek zijn naar wegen om de 
Kloosterkerk te verbinden met wat er in die binnenstad gebeurt en daar zicht- en vindbaar te 
zijn.  
Een paar dingen zijn op dit terrein vermeldenswaardig:  

− Op vrijdag 21 oktober werd in de Kloosterkerk het boek 'Filosofen op de kansel: 
Negen wijsgeren en de bijbel – een ontmoeting' van de hand van ds Margreet Klokke 
en dr. Rienk Lanooy met een bijdrage van ds Pieter Lootsma gepresenteerd. Het 
eerste exemplaar werd overhandigd aan dr. René de Reuver, scriba van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Het boek komt voort uit twee series diensten onder 
de titel (S)Preken over filosofen, waarin filosofen uit verleden en heden in gesprek 
werden gebracht met een bijbelverhaal. Tijdens de eerste serie stonden er 
bijpassende beelden in de kerk van de hand van Eveline van Duyl. Een aantal van 
deze 'filosofenkoppen' is afgedrukt in het boek dat is uitgegeven bij uitgeverij 
Skandalon (Vught). Inmiddels is de derde druk verschenen. 

− De predikanten hebben initiatief genomen bij het opstellen van het algemene 
beleidsplan voor de Kloosterkerk 2016-2021 en van het beleidsplan Kerkmuziek dat 
werd opgesteld mede n.a.v. het vertrek van de cantor Hans Jansen. Ook in deze 
plannen is kernpunt om kerk en stad met elkaar te verbinden. 

− Er werd actief meegewerkt aan het initiatief van de gemeente Den Haag om een deel 
van de binnenstad op de kaart te zetten als Museumkwartier. 
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− De predikanten waren verder actief in de kring van de Binnenstadpastores, de 
Werkgemeenschap van predikanten (met ds Margreet Klokke als voorzitter), de 
redactie van Kerk in Den Haag, Netwerk Citykerken Nederland, en het beleid van de 
gemeente Den Haag om religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen op gezette 
tijden bijeen te roepen en met elkaar in gesprek te brengen 

 
Verder valt op het gebied van organisatie en beleid het volgende te melden: 
 

− In de dienst van 13 november nam, na er 34 jaar als cantor actief te zijn geweest, 
Hans Jansen afscheid van de Kloosterkerk wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Op 12 november vond er een afscheidsconcert plaats, 
eveneens in de Kloosterkerk. 

− Eind 2016 nam Wim Deetman afscheid als voorzitter van het bestuur van de 
Kloosterkerk. Hij werd opgevolgd door Sanne ten Bokkel Huinink. 

− Er waren twee avonden in het kader van Platform Kloosterkerk, waarbij de 
predikanten gesprekken (in)leidden over de beleidsplannen van de Kloosterkerk. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de Diaconie  
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De diaconie is belast met de materiële zorg voor behoeftigen en zij draagt zorg voor het 
avondmaal. De diaconie van de Kloosterkerk geeft daar invulling aan de eerste taak door de 
opstelling en uitvoering van het collecterooster. Er moet daarbij een keuze gemaakt worden 
uit de lovenswaardige doelen van heel veel organisaties. De diaconie van de Kloosterkerk 
heeft als beleid gekozen, dat zij vooral collecteert voor lokale (Haagse) activiteiten en de 
internationale dimensie overlaat aan Kloosterkerk Wereldwijd, met wie zij nauw samenwerkt. 
De commissie Kloosterkerk Wereldwijd beheert in langlopende, vaak heel persoonlijke 
relaties projecten in Zambia (Lusaka), Senegal, Indonesië, Roemenië, Suriname en Palestina 
(Nazareth). Bij plotseling opkomen noden worden (vaak via initiatieven van “Kerk in Actie” 
de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) inzamelingen gehouden, waarvoor 
zo nodig “ingebroken” wordt in het collecterooster. 
 
De diaconie is sedert 1 januari 2016 georganiseerd in de vorm van een aparte stichting, 
onlosmakelijk verbonden met de Stichting Kloosterkerk onder meer door de eis, dat 
bestuurders van die Stichting Diaconie Kloosterkerk(die staat ingeschreven en kwalificeert als 
Algemeen Nut Beogende Instelling) ook bestuurder van de St. Kloosterkerk moeten zijn. De 
diaconie werkt samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage en 
diakenen van de Kloosterkerk nemen deel aan de (vier per jaar) vergaderingen van het 
College van Diakenen van Den Haag. Voor advies en deskundige ondersteuning weet de 
Diaconie de weg te vinden naar het kantoor van de Haagse Diaconie (Stad en Kerk) aan de 
Parkstraat. De concrete samenwerking bestaat uit overleg over te ondersteunen doelen en 
individuele ondersteuning en samenwerking in de jaarlijkse actie “St. Nicolaas een handje 
helpen” (op 5 december, in 2016 voor de vierde achtereenvolgende keer).  
 
Veel leden van de Kloosterkerk hebben hun betrokkenheid uitgesproken bij de vluchtelingen, 
in het bijzonder met hen, die in Den Haag zijn aangeland. Om die betrokkenheid te 
concretiseren heeft de commissie Kerstdiner in samenwerking met de Diaconie een aantal 
Eritrese vluchtelingen uitgenodigd. Dat heeft in een aantal gevallen tot inspirerende nadere 
contacten geleid. De Diaconie coördineert en ondersteunt een aantal commissies (waaronder 
de commissies Open Tafel en Kerstdiner). Dat laatste heeft ons – vanwege de uitzonderlijk 
hoge kwaliteit van het werk van die commissies -  echter bepaald niet uit de slaap gehouden.   
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Jeugdwerk 
 
In het jaar 2016 zijn eerdere succesvolle activiteiten herhaald en verdiept. Bovendien zijn er 
nieuwe activiteiten ondernomen, m.n. voor de jongeren van de jeugdkapel. Ook is er 
aandacht gegeven aan de verbondenheid van de kinderen en jongeren met de rest van de 
gemeente.   
Hieronder volgt een klein overzicht.  
 
Dopelingen krijgen sinds dit jaar een welkomstpakket namens het jeugdwerk. Hierin zitten 
o.a. enkele folders met mogelijke activiteiten waar de kinderen en hun ouders t.z.t. aan mee 
kunnen doen.  
 
Voor dreumessen zijn er dit jaar weer twee minikerkdiensten gehouden. Deze vinden plaats 
om 9.00 uur, vóór de ‘grote kerkdienst’ en is helemaal toegesneden op kinderen van 0-4 
jaar. Je kunt immers niet vroeg genoeg beginnen, met je verwonderen en gevoel krijgen 
voor het heilige. Er is inmiddels een vaste liturgie voor ontwikkeld, die goed ‘werkt’.  
 
Voor de crèche-kinderen is nieuw speelgoed aangeschaft, dat aansluit bij de plaats waar er 
gespeeld wordt – nl in de kerk. Er zijn thema-boxen gekocht, o.a.: De ark van Noach, 
Kerstmis en Schepping.  
Crèche-kinderen komen sinds dit jaar altijd terug in de dienst, om samen met hun ouders de 
zegen te ontvangen.  
 
In alle diensten van de kinderkerk wordt de vertelmethode van Godly Play nu regelmatig 
ingezet. Dit jaar is er aandacht gegeven aan verdere professionalisering van de groep 
vertellers.  Dankzij een gift was het bovendien mogelijk om een nieuwe houten vloer te 
leggen in de Godly Playruimte. 
Er is met de kinderen dit jaar ook meegedaan met Sirkelslag Kids (zie www.sirkelslag.nl)  
 
Het jaarlijkse kinderkamp was een groot succes. Verbinding met de gemeente werd hier 
gelegd, doordat vier bestuursleden kwamen eten en Anneke Zorn van het kerkelijk bureau 
een activiteit heeft begeleid.  
Naast het kamp voor de kinderdienstkinderen, was er – nu voor de tweede keer – ook kamp 
voor de Jeugdkapellers. Een succes!   
 
De band tussen kinderen van groep 8 en de Jeugdkapellers wordt tijdig opgebouwd, zodat 
de overgang soepel verloopt. Dit werpt zijn vruchten af! Kinderen die van de basisschool 
naar de middelbare school gaan blijven zo gemakkelijker bij de kerk betrokken.   
We merken bovendien dat Jeugdkapellers vaker vrienden meenemen, een mooie 
ontwikkeling.  
Bijzondere activiteiten met de Jeugdkapellers waren: deelname aan Sirkelslag Young (zie 
www.sirkelslag.nl) aan activiteiten van M25 en van STEK. 
Om Jeugdkapellers bij de rest van de gemeente te betrekken worden ze ook ingezet bij de 
oppasdienst voor de allerkleinsten.  
Ten slotte zorgden de predikanten en de jeugdpastor ook dit jaar weer voor een serie 
ochtenden met de naam ‘Serious Quest’. Dit jaar ging het over de overeenkomsten tussen de 
verschillende godsdiensten.  
Eén keer per maand is er een gesprek met de kinderen op het rode kleed in de dienst. Ook 
dit is een mooi moment, waarop kinderen en volwassenen samen bezig zijn met geloven.  
 
Aan het einde van 2016 heeft Thera Roosenbrand-Aarnoudse na vijf jaar bij de Kloosterkerk 
gewerkt te hebben haar dienstverband opgezegd. Zij is groepsleider in een 
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begeleid-wonen-huis geworden in Zwolle. Bij haar afscheid in januari heeft ze een prachtige 
toespraak gehouden, over kinderen en de kerk, die in de Kloosterkerk Nieuwbrief is 
gepubliceerd. Een citaat hieruit: ‘Wanneer een mens een kind is bezit het namelijk een 
aantal zeer bijzondere eigenschappen... waaronder speelsheid, openheid naar anderen en 
een zekere manier van laconiek-zijn die ontwapenend kan zijn. De jeugdouderlingen  dagen 
u uit om deze speelsheid en openheid in de ogen te blijven kijken. 
  

9 
Jaarverslag Stichting Kloosterkerk 2016 



 

Bijlage 1 Bestuur en medewerkers 
 
 
Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk per 31 december 
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 AB) 
André Meijster kerkmuziek 
Nel van Dorp                                Ouderling Open Kerk 

 
Diaconie Derk Rijpma* voorzitter 

Godert van der Feltz secretaris 
Herman Fledderus penningmeester 
Veronica de Lange 
 

Kerkrentmeesters Roland van Haersma Buma * voorzitter 
                               Joep van Boxtel secretaris 

Dirk Dotinga 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 2017 
 
Kerkelijk Bureau       Ad van der Linde hoofd KB 

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

 
Musici                     Geerten van de Weteringorganist 

Vacant cantor 
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Bijlage 2 Samenstelling van commissies en besturen 
 
Beleidscommissies per 1 januari 2017 
 
Het Bestuur heeft een aantal beleidstaken belegd bij commissies. Deze zijn als volgt 
samengesteld. 
 
Beleggingsadviescommissie 
Roland van Haersma Buma , voorzitter 
Dirk Dotinga 
Joep van Boxtel 
Paul de Ranitz tot Doornick 
Frans Tilman 
 
 
Commissie Kloosterkerk Wereldwijd/ZWO 
Harry Kragt, voorzitter 
Harm Buisman, penningmeester 
Willemien Ankum-Stovée, 
Eline Kamphuis-Schippers 
Carien Pluimers, secretaris 
Jeanette Terlouw-Stuyfzand 
Janny Vellekoop 
Wim Goris 
Emmy Boland 
Arjen Kool 
 
 
Jeugdraad 
Arjan van Nijnatten 
Gilbert Laurens  
Freke te Paske 
Jesse Suurmond 
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 
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Liturgiecommissie 
André Meijster , voorzitter 
Geerten van de Wetering, organist 
Hans Jansen, cantor ( tot nov 2016) 
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) 
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Aan de Stichting Kloosterkerk gerelateerde stichtingsbesturen 
 
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk 
Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, Voorzitter  
Berend-Jan Drijber, penningmeester 
Karin Vogelaar, secretaris 
Astrid Garretsen 
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 
Nico Pols, lid 
Geerten van de Wetering, artistiek adviseur 
 
Stichting Garantiefonds Kloosterkerk 
Bouke Posthuma, voorzitter 
Willem Furnée,  secretaris 
Peter Verhage, penningmeester 

 
Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk 
Wim Deetman , voorzitter 
Roland van Haersma Buma  
Bouke Posthuma 
Maarten Grasveld  
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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 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 februari 2016 - 1 februari 2017  
 

 
 
1-2-2016      1-2-2017  

Aantal leden         1837             1824  
Bij  
Ingekomen nieuwe leden  37            47  
Ingekomen door geboorte  12                    13 
 
Subtotaal         1886             1884 
 
Af  
Overleden  16                   24  
Bedankt (verhuizing, opzegging)  46                   43 
 
Totaal                     1824            1817 
 
 
 
Leeftijdsopbouw per 1 februari 2017 
 Leeftijd Mannen  Vrouwen     Totaal  
   0-9          123            103                    226  
 10-19                      103                     98                          201  
 20-29            73                     69                          171  
 30-39                                                            78                     93                          171 
 40-49                                                          112                   125                          237 
 50-59                                                            85                   118                          203  
 60-69                                                            98                   127                          225  
 70-79                                                          107                   152                          259  
 80-89                                                            51                     68                          119  
 90-100                                                          10                     24                            34  
Totaal                                                         840                   977                        1817  
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