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Van het Bestuur
Het jaar 2021 werd overheerst door de coronapandemie. Voortdurend was de vraag aan de
orde wat wèl en wat nièt toegestaan en mogelijk was. Gelukkig kon er met de nodige
creativiteit, inzet van velen en digitale ondersteuning nog best veel wèl doorgaan. Toch werd
het onderlinge persoonlijke contact, een wezenlijk element van gemeente zijn door velen
gemist. In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten en ontmoetingen wel door zijn
gegaan.
Het bestuur voerde in 2021 gesprekken met de beide predikanten, met gemeenteleden en
als bestuur met elkaar. Die gesprekken resulteerden erin dat er begin januari 2022 een
videoboodschap aan de leden van de Kloosterkerk werd gezonden waarin ds. Marja Flipse,
ds. Rienk Lanooy en ondergetekende aan het woord kwamen. Deze videoboodschap met het
verdrietige bericht van ds. Marja Flipse dat zij de Kloosterkerk gaat verlaten, omdat zij niet
kon aarden in de Kloosterkerk gemeente heeft allerlei emoties opgeroepen. De predikanten
en het bestuur ontvingen veel reacties op de boodschap. Daaruit bleek weer hoe betrokken
de leden bij de Kloosterkerk zijn.
Een bijzonder positief initiatief is dat we dit jaar, samen met zeven andere culturele
instellingen en in nauw overleg met en met steun van de gemeente Den Haag, de Stichting
Museumkwartier Den Haag hebben opgericht. Deze stichting heeft als doel het verstevigen
van de identiteit en het versterken van de aantrekkelijkheid van het Museumkwartier als
culturele hotspot. Medio 2021 is hiertoe een Meerjarenprogramma 2021-2024 geschreven
met daarin een reeks van activiteiten gericht op gezamenlijke marketing en
programmering. Op 21 oktober vond de feestelijke opening van de Stichting
Museumkwartier plaats met activiteiten bij de deelnemende instellingen, waaronder een
performance en een orgel/-saxofoonconcert in de Kloosterkerk.
Al met al was 2021 een jaar waarin op allerlei vlakken en allerlei manieren veel gebeurd is.
Een bewogen jaar dat we niet snel zullen vergeten.
Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
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Van de Predikanten
Introductie: een tweede coronajaar
Ook in 2021 beheerste corona het kerkelijk leven van de Kloosterkerk, maar er kon
teruggevallen worden op inmiddels vertrouwde en beproefde methodes om de
onderlinge verbanden beter te onderhouden. De livestream van de diensten was
inmiddels niet meer weg te denken en groeide ook in weergavekwaliteit door het niet
versagende streamteam. Ook vergaderingen werden veelal digitaal gehouden.
Groepsbijeenkomsten en maaltijden (b.v. Open Tafel, Kerstmaaltijd), alles wat
digitaal minder goed te verwezenlijken was, kwamen wel weer in het gedrang. Toch
werd er in september weer begonnen met (de voorbereidingen op) een aantal
cursussen en bijeenkomsten zoals de ABC-cursus, Gewoon bijbellezen en de Preek
van de Leek, alles op hoop van zegen dat het doorgang kon vinden. Soms lukte dat
wel, soms niet. Pastoraat in klein verband kon gelukkig wel doorgaan. In het
algemeen wisselden creatieve oplossingen zich af met teleurstelling om wat er
uiteindelijk toch niet door kon gaan, ondanks alle inspanningen. Interessant is dat
ook een aantal nieuwe leden de weg naar de Kloosterkerk vond via de livestream
Ook in het afgelopen jaar richtte het predikantswerk zich overwegend op vier
werkterreinen: Pastoraat, eredienst, cursus- en groepswerk en organisatie en beleid.
Dit jaarverslag geeft weer op welke wijze daar aandacht aan is besteed.
1. Pastoraat
Het ‘gewone’ werk van gesprekken met mensen rond levensvragen en het voorgaan
in doop-, trouw- en rouwdiensten, werd bemoeilijkt door de beperkende maatregelen
die de coronapandemie met zich meebracht. M.n. het groepswerk viel stil, zoals
wijkbijeenkomsten en de cursus Rouw op je Dak. De vastengroep kwam in de
Veertigdagentijd digitaal bijeen. Daarna ging de groep digitaal verder onder de naam
Midweeks bijbellezen. De zomermaanden boden wel meer mogelijkheden. Individuele
gesprekken (één op één of één op twee en bij voorbereidingen op een uitvaart soms
in iets groter verband) bleven doorgang vinden bij mensen thuis, in de kerk, digitaal
of wandelend. De contactpersonen besteedden rond de paastijd en in december
extra aandacht aan hun wijken. De uitgave van KloosterkerkNieuws, als verbindende
factor, ging terug naar de maandelijkse vorm. De contactpersonen kwamen wel
eenmaal samen in de maand oktober. Ondertussen werd er gewerkt aan een nieuw
beleidsplan, o.a. voor het pastoraat, waarin, naast de al bestaande opzet (pastoraat
door predikant en contactpersonen) de focus is komen te liggen op vormen van
onderling pastoraat.
2. Voorgaan in de eredienst
Zon- en feestdagen in tijden van de corona-pandemie
In de diensten werd er meebewogen met de mogelijkheden en onmogelijkheden
waarvoor de corona-pandemie ons stelde. Diensten zonder kerkgangers, met weinig
kerkgangers, met een onbeperkt aantal kerkgangers, diensten met en zonder 1,5m
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afstand, met en zonder aanmelding vooraf, diensten waarin wel, niet, weinig of
alleen door een klein koor gezongen werd, diensten met avondmaal, maar dan
anders, met cantates in kleine en grotere bezetting, met of zonder koffie na de
dienst, binnen, buiten of digitaal, wisselden elkaar af. De livestream bood voor wie
niet naar de kerk kon/mocht gaan een heel goed alternatief. Er werd niet alleen in /
om Den Haag naar gekeken, maar ook verder in den lande. De kwaliteit in beeld en
geluid werd steeds beter. Ondanks de beperkingen werd er voor 2021 werd er in de
diensten uitgegaan van een leesrooster zoals opgesteld door de predikanten. In
januari/februari werd er gelezen uit het boek Jona. De Veertigdagentijd stond in het
teken van het thema ‘Namen van Jezus’, zoals Messias, Zoon van..., Lam Gods. In de
Stille Week vormde het evangelie naar Markus de leidraad bij de lezingen. In de
Paastijd was het thema 'Altijd onderweg' en werden er verhalen gelezen van mensen
die op pad gaan, zoals de Emmaüsgangers, Jakob die moet vluchten en weer
terugkeert naar het Beloofde Land. Bij de tentoonstelling 'Tijd en eeuwigheid' die in
de zomermaanden in de kerk te zien was, kwamen verhalen over tijd en eeuwigheid
aan de orde. Na de zomer was het thema van de diensten 'Aangeraakt worden door
de Messias', verhalen over Jezus die mensen aanraakt, vaak in het kader van een
genezing en in november, met zijn rituelen, stond telkens een psalm centraal.
Op 7 maart werden er drie ouderlingen bevestigd in hun ambt, en één ouderling
herbevestigd. In juni en augustus waren er huwelijksdiensten, in november was er
een kleine doopdienst. De diensten met cantate gingen door, maar vaak qua vorm in
gewijzigde (lees: kleinere) bezetting, regelmatig werden solocantates ten gehore
gebracht en de voor Palmpasen geplande Johannes Passion werd een doorgaande
lezing uit het Johannesevangelie afgewisseld met aria's uit de Passion. Vanaf
september konden de koren weer tijdelijk aansluiten in de (cantate)diensten. In veel
diensten zonder gemeentezang zong een Vocaal Ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema.
Het ensemble zal bij wijze van proef in het seizoen '21-'22 aan een aantal diensten
meewerken
Andere vermeldenswaardige bijeenkomsten: Op de dag van de gedachtenisdienst
was er 's ochtends een dienst waarin de overledenen genoemd werd en 's middags
een concert van de Residentie Bachensembles waaraan ook ds. Rienk Lanooy een
bijdrage leverde. Concert en liturgie kropen hier dichter dan gebruikelijk naar elkaar
toe. Op 12 november vierde de Liturgische Kring haar eeuwfeest met een feestelijke
dienst en een symposium in de Kloosterkerk. Op 14 november hield Martine
Gosselink, directeur van het Mauritshuis, een preek van de leek. Het werk 'Die sieben
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' van Joseph Haydn werd in februari
opgenomen in de Kloosterkerk en via YouTube ter beschikking gesteld. Voor het
eerst werd de Nationale Nieuwjaarszegen, opgenomen in de Kloosterkerk, op 3
januari uitgezonden op de landelijke televisie. Er was één digitale bijeenkomst met
nieuwe leden in februari.
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3. Cursus- en groepswerk
Wat betreft het cursus- en groepswerk kan het volgende gemeld worden:
− De cursus ABC van de christelijke traditie die in september 2020 werd opgestart
kwam in november 2020 stil te liggen en werd niet meer hervat;
− In september 2021 werd een nieuwe cursus opgestart die met hier en daar wat
kunsten vliegwerk door kon gaan;
− In oktober waren er vier avonden 'Gewoon bijbellezen' – gelezen werd er uit het
evangelie naar Markus;
− Er was een enkele wijkavond met als thema 'De ziel'; sommige avonden moesten
worden afgezegd of verzet;
− In november waren er drie avonden met Rico Sneller over de ziel. De vierde avond
moest worden uitgesteld;
− De vastengroep werd digitaal gehouden en kreeg een vervolg in het, eveneens,
digitaal gehouden 'Midweeks bijbellezen';
− De kunstcommissie organiseerde i.s.m. Escher in het Paleis en het Bijbels Museum
een aantal bijeenkomsten rond de zomerexpositie 'Tijd en eeuwigheid';
− In juni verleende de predikanten medewerking aan de jongerenactiviteit Serious
Quest;
− Een aantal schoolbezoeken in december werd afgezegd/uitgesteld.
4. Organisatie en Beleid
Er werd een begin gemaakt met de opzet van een nieuw beleidsplan met drie
hoofdpunten: pastoraat, jeugdwerk en 'Huis van Bezinning'. De jaarlijkse uitgave van
'De Klooster' werd vervangen door een magazine dat meerdere keren per jaar
verschijnt, om zo beter te kunnen inspelen op de actualiteit en de band tussen de
leden te versterken. In bestuursverband werd een aantal coachingsgesprekken
gevoerd. De predikanten waren actief in de kring van de Binnenstadspastores (MF),
de redactie van Kerk in Den Haag (RL), het Beraad Grote Steden (RL), Netwerk
Citykerken (RL), de redactie van 'Geruchten' (RL) en het blad OMG (RL). Ds. Rienk
Lanooy hield in februari een digitale lezing over het Magnificat voor het Residentie
Bachkoor.
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Van de Diaconie
De hoofdtaken van de diaconie zijn de zorg voor het avondmaal in de eredienst en
de materiële ondersteuning van behoeftigen, binnen en buiten de gemeente. Ook het
afgelopen jaar moest de viering van het avondmaal aangepast worden aan de
heersende coronaregels. Gelukkig was het mogelijk meerdere keren het avondmaal
te vieren in de kerk met kerkgangers. Wel in aangepaste vorm, met de wijn en
druivensap in plastic bekertjes . Het brood moest men zelf van de schaal nemen .
Koffiedrinken na de dienst kon ook nog niet, de meeste maanden ook niet buiten.
Maar er werd na de dienst wanneer het weer het toeliet wel nagepraat, buiten op het
plein voor de kerk.
Vergaderingen van het bestuur van de diaconie vonden over het algemeen digitaal
plaats. De jaarlijkse st. Nicolaasviering kreeg een wat andere – maar niet minder
geslaagde – invulling. St. Nicolaas ontving in de Lukaskerk gezinnen, sprak met de
kinderen, liet zich toezingen en gaf een zak vol presentjes mee voor thuis. Een
formule die voor de (iets meer dan 20) gezinnen en groepen die langskwamen
denkelijk net zo aantrekkelijk was als thuis de Sint afwachten. Wat we misten waren
de gesprekjes over de mooie kamer, de oudere broers en zussen die hun rol
meespelen, het streng gebod van Sint: “even de TV uit!” en we misten misschien een
aantal gasten voor wie de drempel van het verlaten van het eigen huis te hoog is.
Wanneer de coronamaatregels het maar even toelieten is “De Open Tafel” gehouden.
Niet in de Crypt maar in het koor van de kerk.
De diaconie stelde zoals altijd het diaconale collecterooster op. De inkomsten uit de
collecte kwamen vooral digitaal binnen. De collecteontvangsten leden wederom
enigszins onder het feit, dat maar weinigen fysiek naar de kerk konden komen.
In 2020 werd begonnen met het financieel ondersteunen van een project van Kerk in
Actie gedurende de 40 dagen tijd. Dat was het project Lichtpunten voor Syrische
vluchtelingen. Vluchtelingen die in Jordanië en Syrië worden opgevangen krijgen
trainingsprogramma’s aangeboden.
In de oogsttijd werd voor het Kerk in Actie project Dreamhouse gecollecteerd. Een
project voor straatkinderen in Jogjakarta, Indonesië.
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Van het Jeugdwerk
Het jaar 2021 stond in het teken van aanhoudende maatregelen door Covid-19. Er
zijn niet veel mogelijkheden geweest om activiteiten in de kerk te houden voor de
jeugd. Wekelijks is er een kinderpagina gemaakt rond een bijbels verhaal die via de
email aan de leden is gestuurd. Zo konden ouders thuis met hun kinderen praten
over geloofszaken.
Activiteiten die we gepland hadden konden geen doorgang vinden. We hebben in
deze periode het programma-aanbod zoveel mogelijk aangepast aan de geldende
maatregelen. Dit betekende bijvoorbeeld voor de viering van Palmpasen, Pasen en
Pinksteren dat de kinderen niet naar de kerk konden komen. In plaats daarvan
kregen zij een pakket thuisbezorgd met daarin een themaverhaal en de materialen
voor de verwerking. Voor Palmpasen waren dat bijvoorbeeld de ruwe materialen om
een Paasstok te maken.
De cyclus Godly Play verhalen zijn in het voorjaar via de email gestuurd om voor te
lezen of om zelf te lezen. Het laatste verhaal Esther was via youtube te bekijken! In
het najaar konden de vertellers weer de verhalen uitbeelden aan de kinderen. De
cyclus stond in het teken van de Aanraking.
De jeugdkapel heeft tijdens de lockdown via ZOOM meetings contact met elkaar
gehouden. Fysiek konden zij samen weer aan de slag met een klus tijdens NLdoet.
En in juni kwamen zij bij elkaar om samen in gesprek te gaan tijdens Serious Quest.
De minikerkdienst voor de allerkleinsten kon in september doorgaan. Samen met de
predikant gingen de peuters op reis met Abraham.
In november hadden wij een speciale gast die ons vertelde over het Dreamhouse!
Een diaconaal project voor kinderen in Indonesië die veel op straat leven. Het doel is
om hen een huis en scholing te geven! De kinderen maakten daarna hun eigen
Dreamhouse.
Half december ging Nederland weer in Lock Down en werden de Kerstdiensten
helaas zonder kerkgangers gehouden. De geplande Kinderdienst op 2e Kerstdag kon
daarom helaas niet doorgaan. Op alternatieve wijze werd via de dienst online het
licht, dat het Christuskind is, ons digitaal aangereikt!

7

Van de Kerkrentmeesters
1. Het gebouw
Het gebouw de Kloosterkerk is ruim 600 jaar oud; zijn instandhouding vraagt
vanzelfsprekend veel aandacht. Het stemt tot tevredenheid dat de
Monumentenwacht in zijn jongste rapportage (van 32 bladzijden, van januari van dit
jaar) de bouwkundige en onderhoudsstaat van kerk en kosterij als ‘goed’ beoordeelt.
Wel verdient het onderhoud continue aandacht. Voor 2022 en de komende drie jaren
heeft de Monumentenwacht een heel lijstje met uit te voeren werkzaamheden
opgesteld en wordt een nieuw 5-jarenonderhoudsplan opgesteld. Het zal niet
verbazen dat de gemiddelde uitgaven aan het gebouw de afgelopen jaren rond €
90.000 per jaar beliepen. Een in 2021 opgestelde prognose van de
onderhoudskosten die de komende twee decennia te verwachten zijn laat jaarlijkse
bedragen in de orde van grootte van € 100.000 zien.
Enkele zaken in het verslagjaar verdienen afzonderlijke vermelding: de streaming,
het hijsbaar maken van de kroonluchters en de zorg voor de veiligheid.
De streaming hebben we vorig jaar omschreven als een (bescheiden) voordeel dat
voortvloeide uit het grote nadeel dat we als kerkelijke gemeenschap ondervonden
van de beperkingen die de kabinetsmaatregelen in verband met de pandemie
meebrachten. In de loop van het verslagjaar zijn de technische mogelijkheden steeds
verder uitgebreid en kunnen we na de recente versterking van de digitale
infrastructuur zonder meer trots zijn op de kwaliteit van de streaming. Deze is mede
zo hoog door de draaiboeken die voorafgaand aan elke uitzending worden opgesteld
en die ertoe leiden dat tijdens de uitzending zelf de meest passende beelden worden
gekozen. Denk daarbij bijv. aan de cantatediensten waarbij op het goede moment op
de goede solisten wordt ingezoomd. Zo enigszins mogelijk willen we de uitzendingen
voortzetten, ook nadat de maatregelen zijn beëindigd.
Bij vervangen van de kaarsen in de kroonluchters is al jaren sprake van het inzicht
dat we de koster die dat doet, toch eigenlijk niet mogen blootsteller aan (min of
meer) halsbrekende toeren op een hoge ladder om dat te doen. In 2020 hadden we
besloten dat zulks niet langer verantwoord was in het kader van de ARBO-wetgeving;
in 2021 hebben we het ‘hijsbaar’ maken van de vijf kroonluchters ter hand genomen.
Nadat gedurende twee jaren ook in de kerstperiode slechts met de grootste
terughoudendheid van de kaarsenkronen gebruik kon worden gemaakt, werd dit
project begin 2022 met succes afgesloten en kunnen de kroonluchters (die in het
schip nu ook mooi in één lijn hangen) ieder met één druk op de knop voor het
nodige onderhoud worden bediend.
De pandemie heeft ons allen het grote belang van goede ventilatie ingescherpt. Voor
wat betreft de crypt was duidelijk dat die in het bijzonder kwetsbaar is. Bij het (nog
lopende) onderzoek naar de ventilatie daar werden ook de andere ruimten
betrokken, waarin met enige regelmaat meer mensen verblijven. We verwachten in
de loop van 2022 met de noodzakelijke aanpassingen aan de slag te kunnen gaan.
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2. Financiën in een breder perspectief met nieuwe stappen
Het afgelopen jaar is het eerste volledige kalenderjaar van de nieuwe
penningmeester geweest. De ambitie om te komen tot financiën in een breder
perspectief heeft vorm gekregen door een beleidsrijke begroting te maken voor
2022. Een beleidsrijke begroting is een begroting waarbij de vragen wat we willen
bereiken en wat we daarvoor gaan doen, gesteld worden alvorens de financiële
doorrekening plaatsvindt. Daarmee komen het jaarverslag zoals we dat kennen en de
jaarrekening dichter bij elkaar. In 2022 zal deze beleidsrijke begroting dan ook
dienen als basis voor het jaarverslag.
In 2021 is tevens een tweede nieuwe stap gezet met de benoeming van nieuwe
leden in de beleggingsadviescommissie. Na de overgang van het vermogensbeheer
naar InsingerGillissen stelden we ons als doel met deze nieuwe leden het algemeen
bestuur en specifiek het college van kerkrentmeesters goed te laten bijstaan door
onafhankelijke deskundigen uit onze eigen kring. De nieuwe leden hebben een
gedegen achtergrond met en ervaring in vermogensbeheer. Dat leidt tot de goede
gesprekken met onze nieuwe vermogensbeheerder, maar belangrijker nog een heel
goed financieel beheer.
3. Verhuur
Ondanks dat de pandemie nog een grote invloed had op de verhuur, was het
resultaat toch erg goed te noemen. Waar we, door de inspanningen van het hoofd
kerkelijk bureau Ilja de Weerd en zijn team, in 2019 nog € 120.000 aan
verhuuropbrengsten hadden was dat in 2020 teruggevallen tot € 60.000. We
hoopten in 2021 op een licht herstel tot € 70.000, en dat leek halverwege het jaar
met een opbrengst van € 22.000 te hoog ingeschat. Echter dankzij het enthousiasme
van Ilja werden na de zomer diverse nieuwe huurders gevonden zoals Amici
Gregoriana die de kerk een hele week huurden en de Academie voor wetgeving die
zeer regelmatig college hield in de kerk. Tezamen met bestaande huurders voor
uitvaarten, concerten en lezingen werd zo in de tweede helft van 2021 voor een
bedrag van€ 90.000 verhuurd. Een record, zeker als we bedenken dat veel concerten
in december weer niet konden doorgaan door de derde lockdown. Al met al is de
doelstelling van 2021 ruimschoots gehaald met € 113.000 verhuur en zouden we
zonder de lockdown van december op een niveau van voor de pandemie hebben
gezeten.
4. Predikanten, medewerkers en vrijwilligers
Het jaar 2021 zullen wij ons herinneren als een heftig jaar. De wisselende
coronamaatregelen vergden veel flexibiliteit, veerkracht en creativiteit van
predikanten, cantor, organist, kosters, medewerkers van het kerkelijk bureau en
vrijwilligers. Heel vaak moest de voorbereiding en de planning van zondagse
diensten en andere activiteiten weer worden omgegooid vanwege veranderende
maatregelen.
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De Kloosterkerk zou niet kunnen draaien zonder de vele vrijwilligers. Niet altijd zijn
deze zichtbaar voor de buitenwereld. Zo is de ledenadministratie up-to-date. Het
gaat niet alleen om adressen, maar ook om het verwerken van huwelijken, geboortes
en overlijdens. Facturen worden opgesteld en verzonden. Boekingen en donaties op
de bankrekeningen worden gerubriceerd. Ook vouwen vrijwilligers de papieren
nieuwsbrief en doen deze in enveloppen. Er is een vrijwilliger die ondersteunt bij de
organisatie van het onderhoud van de kerk. Te veel om compleet te zijn. Lees ook de
bijdragen van Consistorie en Diaconie.
In 2021 is de communicatie verder geprofessionaliseerd. De maandelijkse
Nieuwsbrief is vooral het interne communicatiekanaal. Met het magazine De Klooster,
dat in het najaar driemaal verscheen, beogen we ook geïnteresseerden van buiten de
Kloosterkerk te bereiken. Artikelen uit het magazine krijgen regelmatig een plekje op
de homepage van de website en benutten we Facebook. In december kwam de
Kloosterkerk in het 8-uur journaal van de NOS, waarbij Gerri Eickhof Rienk Lanooy
interviewde.
De kerk is in 2021 nog veel verhuurd geweest. Dat betekende voor de kosters, naast
hun reguliere werk voor de kerkelijke activiteiten, extra inzet om alles op rolletjes te
laten verlopen. Regelmatig zijn er podiums gebouwd voor concerten, moesten er
stoelen en tafels worden klaargezet voor wie juist in deze coronatijd de ruimte zocht
voor cursussen en lezingen.
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Financiële overzichten
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Bijlage 1

Bestuur en medewerkers

Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk per mei 2022

Voorzitter

Sanne ten Bokkel Huinink *)

Secretaris

George Melse *)

Consistorie

Hijme Stoffels *)
Astrid Poot
Gilbert Laurens
André Meijster
Johan van Dongen **)
Yna Visser

Voorzitter
Jongeren < 15 jaar
Jongeren > 15 jaar
Kerkumziek (secretaris)
Ouderling Open Kerk
Ouderling Pastoraat

Diaconie

Veronica de Lange *)
Jan van Sloten
Hans Steenbrink
Erwin Petersen **)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator avondmaal

Kerkrentmeesters

André Suurmond *)
Yorick Aler
Joep Grooten
Emilie Schreuder
Irma Neleman

Voorzitter
Secretaris
Gebouw
Personele zaken
Penningmeester

Adviseurs

Ds. Marja Flipse
Ds. Rienk Lanooy

Predikant
Predikant

De met een *) aangemerkte bestuursleden maken zowel deel uit van het Algemeen
Bestuur als van het Moderamen.
De met een **) aangemerkte leden moeten formeel nog bevestigd worden.
Medewerkers van de Stichting Kloosterkerk per mei 2022

Kerkelijk Bureau

Ilja de Weerd
John Groot
Dick van Woerkom

Hoofd
Koster
Koster

Musici

Geerten van de Wetering
Daniel Rouwkema

Organist
Cantor
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Bijlage 2 Samenstelling van commissies en besturen
Beleidscommissies per ultimo 2021
Het Bestuur heeft een aantal beleidstaken belegd bij commissies. Deze zijn als volgt
samengesteld.
Beleggingsadviescommissie
Roelof Pieter Boerma
Pim Jansen
Machiel Mulder
Jeugdraad
Marchien Holtrop
Gilbert Laurens
Marielle de Wit
Ds. Rienk Lanooy
Kunstcommissie
Marjolijn van Delft, voorzitter
Cees van Bladeren, secretaris
Piet Kalsbeek
Ds. Rienk Lanooy
Myrna Njiokoktjien
Claas Conijn
Henriette van Aerssen
Liturgiecommissie
André Meijster, voorzitter
Geerten van de Wetering, organist
Ds. Rienk Lanooy
Daniel Rouwkema
Heleen de Bruïne
Wim Goris
Bob van Meijeren
Kloosterkerk Forum
Tom Verboom, voorzitter
Bart Schothorst Ds. Rienk Lanooy
Veronica de Lange
Bob van Meijeren
Preek van de Leek
Andries Feijen, voorzitter
Kees Versteegh
Erwin Petersen
Ds. Rienk Lanooy
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Communicatiecommissie
Michel de Vos, voorzitter
Ds. Rienk Lanooy
Liesbeth de Beyl
Lorenzo Dorigo
Emilie Schreuder
Margreet Kerkmeer
Gerhard van Roon

Aan de Stichting Kloosterkerk gerelateerde stichtingsbesturen
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
Peter Hoogendoorn, voorzitter
Charlotte Janse, secretaris
Astrid Garretsen
Yna Visser
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
Jos Haslinger, voorzitter
Jan van Nouhuys, penningmeester
Edward Kuijper, secretaris
Jakob Jager
John de Goede
Geerten van de Wetering, artistiek adviseur
Stichting Garantiefonds Kloosterkerk
Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
André Suurmond
Veronica de Lange
Marchien Holtrop
Stichting Monument Kloosterkerk
Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
André Suurmond
Irma Neleman
Wim Deetman
Maarten Grasveld
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Adviseurs:
Jos Vermunt
Ds. R. Lanooy
Leontien Kröner
André Meijster

Bijlage 3 Verantwoordelijkheid van de secties voor commissies
en 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; Bloemencommissie, Stichting Cantatediensten Kloosterkerk;
Commissie gastpredikanten; Commissie van ontvangst; Lezing&lunch;
Contactpersonen; Communicatiecommissie; Jeugdraad; Kerkkoor; Kerkwacht;
Kersten Paasversiering; Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk; Werkgroep Preek van
de Leek; Kunstcommissie; Leiding crèche; Leiding kinderdiensten; Liturgiecommissie;
Monumentendag; Haags Uitfestival, Kloosterkerkforum, Redactie Kloosterkerknieuws,
Website.
Diaconie
Afwassers; Kerstmaaltijd; Kerstnachtdienst; Kloosterkerk Wereldwijd;
Koffieschenkers; Oogstdienst/Paasgroet; Open Tafel; Verzorging Avondmaalslinnen.
Kerkrentmeesters
Administratie; Archief; Beleggingsadviescommissie; Geluiddienst;
Streamingcommissie; 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
A. Bestand en verloop
Bestand en verloop
Aantal leden

1-22016

1-22017

1-22018

1-22019

1-22020

1-22021

1-22022

1839

1826

1819

1810

1785

1766

1694

37
12

47
13

54
6

61
6

19
9

29
4

32
5

1888

1886

1879

1877

1813

1799

1731

16

24

17

11

26

27

22

46

43

52

81

21

78

57

1826

1819

1810

1785

1766

1694

1652

bij
Ingekomen nieuwe leden
Ingekomen door geboorte
Subtotaal
af
Overleden
Bedankt (verhuizing,
opzegging)
Totaal

B. Leeftijdsopbouw per 1 maart 2022
Leeftijd
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Onbekend
Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

%

54
115
80
54
82
94
80
120
58
12
13
762

55
108
68
71
104
111
110
149
84
19
11
890

109
223
148
125
186
205
190
269
142
31
24
1652

6,6
13,4
9,0
7,6
11,3
12,4
11,5
16,2
8,6
1,9
1,5
100,0

De gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden was 48,1 jaar (mannen 46,2 jaar en
vrouwen 49,7 jaar).
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Contactinformatie Stichting Kloosterkerk
Kerkelijk Bureau
Kloosterkerk
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
Het Kerkelijk Bureau is het beste bereikbaar via email kerk.bureau@kloosterkerk.nl
Telefonische bereikbaarheid: dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 12:00 uur (maandag
gesloten) op 070-3461576
Nieuwsbrief en website INFORMATIE
Tekstuele bijdragen aan de Kloosterkerk Nieuwsbrief of de Website
www.kloosterkerk.nl kunt u mailen naar redactie@kloosterkerk.nl
Lid worden van de Kloosterkerk
Wilt u lid worden van de Kloosterkerk, dan kunt u gebruik maken van de formulieren
op de informatietafel, die u voor en na de kerkdienst kunt vinden in de
wandelruimte. U kunt ook bellen met het kerkelijk bureau tel: 070-3461576 (dinsdag
t/m vrijdag 10:00-12:00 uur) of een email sturen naar leden@kloosterkerk.nl. Dat is
ook het adres om verhuizing of andere wijzigingen van uw persoonlijke gegevens
door te geven.
Predikanten
Rienk Lanooy: Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 09.30
uur. Vaste vrije dagen: maandag en zaterdag; telefoon: 070-3244779
email: lanooy@kloosterkerk.nl
Marja Flipse: Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot 10.00
uur. Vaste vrije dagen: maandag en zaterdag; telefoon: 06-48650217
email: flipse@kloosterkerk.nl
Jeugdpastoraat: email: jeugdwerk@kloosterkerk.nl
De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende
instelling (ANBI) onder fiscaal nummer: 002869561 onder dossiernummer
6733.
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