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REDACTIONEEL
U heeft alweer de derde De Klooster voor u liggen. Drie is een heilig getal, en wat mij betreft
is er dus een traditie gevestigd. Ook volgend jaar kunt u ‘gewoon’ weer op De Klooster
rekenen. Maar wat is drie in vergelijking met honderd; dat is pas een getal dat telt in termen
van traditie en toekomst. In 2020 bestaat onze gemeente honderd jaar! Op 19 september
1919 werd de eerste steen gelegd voor de Duinoordkerk, aan de Adriaan Goekooplaan,
en ruim een jaar later - december 1920 - vond daar de eerste kerkdienst plaats. U kunt
meer geschiedenis lezen in deze De Klooster.

DE KERK MOET
EEN GOEDE
BALANS WETEN
TE VINDEN
TUSSEN VASTHOUDEN EN
VERNIEUWEN

Voor deze gelegenheid hebben we een aantal gewaardeerde (oud)predikanten gevraagd
om hun licht te laten schijnen over de ontwikkelingen die zij hebben meegemaakt en
wellicht zelf hebben aangezwengeld. U kunt lezen hoe zij zijn omgegaan – misschien
mag ik zelfs zeggen: hebben geworsteld - met de tegengestelde krachten van traditie en
roep om vernieuwing. Enerzijds zien zij vernieuwing als een voortdurende noodzaak; in
de woorden van dominee J.M. Jalink, die aan de wieg van onze gemeente stond: “De kerk
heeft de taak te spreken in de taal en de geest van den tijd”. Anderzijds vormen met name
liturgische tradities het ‘gebinte’ van een gemeente, zoals Margreet Klokke het verwoordt:
zonder gebinte stort de kerk in.
Een gesprek tussen gemeenteleden over de toekomst van de Kloosterkerk bevestigt dit
beeld: als de Kloosterkerk een goede balans weet te vinden tussen vasthouden en vernieuwen, is haar toekomst verzekerd, zeker ook in een wereld van snelle technologische
veranderingen.
Welnu, die balans gaan we met zijn allen zoeken én vinden, daarin heb ik alle vertrouwen.
We beginnen komend jaar met het eeuwfeest. Beziet u eens het jubileumlogo met de
oplichtende kerk, gehuld in een halo met de tekst: ‘Een open plek in het bos van de binnenstad als een licht punt’. Dan ziet u meteen waarvoor wij staan: open ruimte biedend
voor iedereen die bereid is tot ontmoeting; en inspirerend licht brengend in het hart van
de stad.
Namens het bestuur wens ik u weer veel leesplezier en ik hoop u te zien in de Kloosterkerk!
Sanne ten Bokkel Huinink
Voorzitter Bestuur Kloosterkerk
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De Kunstcommissie van de Kloosterkerk
heeft als doel de beeldende kunst binnen
kerk en liturgie een plaats te geven. Met
tijdelijke exposities zet zij de traditie voort
die er in de Kloosterkerk al langer bestaat.
Er ontstaat ruimte voor het eeuwenoude
gesprek tussen kerk en cultuur.
Hoewel nog niet alle plannen voor het
seizoen 2109 - 2020 vaste vorm hebben
kan de kunstcommissie wel aankondigen
dat in de zomer van 2020 de expositie
Dit is mijn verhaal te zien is. Aan de hand
van prachtige foto´s vertellen 18 jonge
mensen tussen 18 en 30 jaar met heel
verschillende culturele achtergronden
over een kantelpunt
in hun leven. Deze
verhalen zijn heel
persoonlijk, maar ook
universeel, want ze
gaan over vriendschap, loslaten, acceptatie en durven
zijn wie je bent. De
verhalen komen
tot leven in audiodocumentaires en
korte, poëtische
ﬁlmfragmenten.

KORT

KUNST IN DE
KLOOSTERKERK

BEZICHTINGEN EN
RONDLEIDINGEN
Benieuwd naar wat er te zien is in de Kloosterkerk? Van mei tot en
met september is de Kloosterkerk dinsdag tot en met zaterdag,
van 12.00 tot 16.00 uur, open voor bezichtiging.
Voor een optimale beleving van de kerk kan je de IZI.TRAVEL app
downloaden op je smartphone, doe je oortjes in en laat je rondleiden in de Kloosterkerk. Er is veel te bekijken in de Kloosterkerk
maar je gaat het pas zien als je de betekenis van symbolen en de
lijnen met het verleden er direct bij hoort. Selecteer zelf de onderwerpen: de geschiedenis, de Apostelkapel, het mozaïek of één
van de ornamenten. André Meijster, zelf actief lid van de Kloosterkerk is je gids. In een half uurtje heb je de tour afgerond.
Rondleidingen door de Kloosterkerk voor groepen (maximaal
15 personen) zijn het hele jaar door mogelijk, op aanvraag via
het Kerkelijk Bureau (telefoon 070 3461576). Hiervoor wordt
€ 40,00 per groep gevraagd.

KLOOSTERKERKKOOR

OPEN TAFEL

Het Kloosterkerkkoor werkt maandelijks mee aan de kerkdiensten in de
Kloosterkerk. Op hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen wordt er kerkmuziek
uitgevoerd met grotere instrumentale bezetting. Daarnaast wordt er regelmatig buiten de Kloosterkerk opgetreden. Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur onder leiding van cantor Daniël Rouwkema.
Er is altijd ruimte voor goede tenoren en bassen!

De Open Tafel verzorgt, eens in de veertien dagen,
op woensdag een vegetarische maaltijd. Deze maaltijden hebben een belangrijke sociale functie. Kom je
voor het eerst dan blijf je zeker niet ongezien maar
word je hartelijk welkom geheten.Vanaf 18.00 uur kun
je binnenlopen en word je ontvangen met een kop
thee. Tientallen mensen komen bij elkaar om te praten
en te eten. Er zijn er die al jaren komen: “Deze maaltijd is de goedkoopste van de stad” en zoals een ander
zegt: “Dan spreek ik weer eens iemand.” Soms is er na
de maaltijd een lezing, muziek, video of gedichtenprogramma. Een kleine groep van vrijwilligers verzorgt
de maaltijd. Nieuwe vrijwilligers om deze traditie
voort te zetten, zijn zeer welkom!
De maaltijd begint om 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur.
De kosten zijn € 3,00 per keer, voor het Kerstdiner
betaal je € 5,00.
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100 JAAR GEMEENTE
TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN
TEKST Emilie Schreuder en Liesbeth de Beyl FOTOGRAFIE Gerhard van Roon
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VIER (OUD) PREDIKANTEN, CAREL TER LINDEN, PIETER LOOTSMA, MARGREET KLOKKE
EN RIENK LANOOY, GAAN MET ELKAAR IN GESPREK OVER DE KLOOSTERKERKGEMEENTE
TOEN EN NU. BOB VAN MEIJEREN, STUDENT THEOLOGIE, REFLECTEERT MET EEN BLIK
OP DE TOEKOMST OP HUN UITWISSELING.
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MISSIE EN IDENTITEIT

CAREL TER LINDEN

Carel De Kloosterkerk was en is nog steeds een plek,
waar wordt gezocht naar de ontmoeting met God.
Dat gebeurt op allerlei manieren: in de liturgie, in de
zorgvuldig voorbereide gebeden, in de zorgvuldige
uitleg van de Bijbel en de pastorale uitwerking daarvan, waarbij moderne theologische inzichten alle ruimte krijgen. In de eerbied
voor het gebouw en tenslotte in
de toegankelijkheid van de
taal. Er is altijd geprobeerd
in preek en liturgie traditionele, geijkte, zinnen te
vermijden. Het gaat in
de Bijbel bovendien om
diepzinnige, ‘poëtische’
verhalen, en dat vraagt
heel wat van de weergave daarvan.
Pieter In mijn werkzame
periode in de Kloosterkerk
was de missie niet expliciet
verwoord en ik geloof niet dat ik
dit heb gemist. Ik vertrouwde er bij
mijn aantreden op dat, als je zorgvuldig
met elkaar praatte en je je antennes aan had staan,
de missie zich vanzelf zou openbaren. En zo is het
gegaan. Margreet en ik hebben ons het eerste jaar
door te luisteren en te praten als het ware geoefend
in sensitiviteit; wat leeft er in de gemeente, hoe wordt
er gedacht en gevoeld? Toen we dat helder hadden,
zijn we gaan nadenken over wat ons te doen stond.
Margreet De missie-omschrijving is terug te voeren
op de kernuitspraak van ds. J.M. Jalink, die aan de wieg

van de Duinoord gemeente
stond: “De kerk heeft de taak
te spreken in de taal en de
geest van den tijd.” Dat is echt
een rode draad voor de Kloosterkerk; je moet de tijdgeest goed
aanvoelen anders verlies je de mensen. De Kloosterkerk put niet alleen uit de
schatkist van de Bijbel maar ook uit de cultuur.
De tien woorden (protestants en open, eigen en verscheiden, eerbiedig en levendig, vormend en dragend,
inspirerend en verbindend) waarin de identiteit van
de Kloosterkerk is uitgedrukt, zijn van Tim van de
Griend (destijds vicaris) en mij. In de periode met
Rienk kwamen we op nog twee belangrijke woorden;
vormvast en inhoudsvrij. Deze laatste woorden zijn
ook echt Kloosterkerk: niet te veel nieuwe dingen
doen in de liturgie maar in de preek alles wat er nu
speelt ter sprake kunnen brengen.
Pieter Het valt mij op dat in de missie-omschrijving
staat dat de Kloosterkerk een protestantse kerk is. We
zijn weliswaar geworteld in de protestantse traditie
maar biedt deze formulering wel ruimte voor andere
gezindten?
Rienk Van de kerkwachten horen wij dat er door
bezoekers van de kerk heel vaak wordt gevraagd: is
dit een protestantse kerk? Kennelijk bestaat er de
behoefte om de signatuur van de gemeente en het
gebouw te weten.
Bob Ik vind het belangrijk om te benoemen waar we
vandaan komen. We zijn gekleurd door het protestantisme. De protestantse traditie biedt bij uitstek ruimte
om jezelf te kunnen zijn. En die ruimte vind ik ook in
de tien woorden. Zij laten ruimte voor de individuele
ervaring van een ieder en laat deze tot zijn of haar
recht komen.
ROL VAN DE PREDIKANTEN: VERNIEUWEN
MAAR OOK BEHOUDEN
Carel Er waren toen ik begon drie dames die in hun
autootje Den Haag doorkruisten om gemeenteleden
op te zoeken die dat nodig hadden. Dat kon zo niet
langer: we pakten de kaart en deelden de stad in 16
secties in, en benoemden 16 contactpersonen. Dan:
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PIETER LOOTSMA

H

et 100-jarig bestaan is een
moment van bezinning en
aanleiding om vragen te stellen
als: wat was de Kloosterkerkgemeente, wat is zij nu, wat wil zij in de toekomst zijn?
Vier (oud) predikanten en een student theologie
gaan in gesprek met elkaar over de missie van de
Kloosterkerkgemeente toen en nu, over de rol van
predikant en over de toekomst van de Kloosterkerkgemeente.

“WE STREVEN NAAR DUIDELIJKE TAAL MAAR ER MOET OOK IETS
TE RADEN BLIJVEN, ER WORDT HIER POËZIE GESPROKEN!”

Margreet Toen Pieter en ik kwamen, zagen we dat in
de Kloosterkerk ‘geloven met het verstand’ de overhand had. Pieter en ik vonden dat de nadruk moest
verschuiven van hoofd naar hart en ziel, naar de
ervaring. De narratieve theologie, die door ds. Kwint
was ingezet en die onder Carel nog meer gestalte
kreeg, kwam al in de buurt van die ervaring maar het
was nog op de talige manier. Wij begonnen om ook
ruimte te geven aan het lijf: beeldende kunst, dans.
Pieter De voorganger loopt nu bij het begin van de
dienst vanuit de gemeente naar voren. Dat is lijfelijk,
door de beweging maak je iets zichtbaar, het blijft
niet abstract.
Margreet En we hebben geprobeerd het knielen, dat
in de Duinoordkerk werd gedaan, weer in te voeren
maar dat is niet gelukt. Het staat echter nog wel in
de liturgie! We hebben ook een nieuwe fase willen
creëren door vernieuwing van de woorden van de
genadeverkondiging: God schenke ons vergeving,
bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding.
We hebben dit eerst een aantal maanden geprobeerd
en het is goed gegaan.
Pieter Maar we kregen wel meteen brieven van verontruste gemeenteleden over de nieuwe woorden;
het wegvallen van het woord genade werd erg gemist.
Wij zijn bij alle briefschrijvers op bezoek geweest om
onze visie uit te leggen. Het is belangrijk dat er met
‘feed back’ iets wordt gedaan! Uiteindelijk kon iedereen zich in de nieuwe formulering vinden.
Margreet Pieter en ik hadden bij ons aantreden ook
het gevoel dat de Kloosterkerk een club was; er was
een ‘wij - zij’ gevoel, onder meer bij de cantatediensten.
Wij wilden dat niet. We spraken niet meer over ‘onze’
gemeente maar over ‘de Kloosterkerk, waar ieder wel-

kom is’. Er waren gemeenteleden, die naambordjes op
de bank hadden; die zijn in onze tijd verdwenen.
Rienk Ik sprong bij mijn aantreden op ‘een rijdende
trein’. Er waren al veel ontwikkelingen in gang gezet.
Het samenwerkingsmodel van Pieter en Margreet is
verder doorontwikkeld, waarbij is geprobeerd de narratieve traditie te behouden. Er is meer rek gezocht in de
mogelijkheden, die de liturgie biedt, bijvoorbeeld bij de
serie diensten over de ﬁlosofen. Hier en daar vond ik de
woorden op de 'eigen gemeente' gericht, bijvoorbeeld
in de aanhef: '… de Eeuwige, onze God'. Dat 'onze' vond
ik nogal toe-eigenend. Het is er later afgegaan. Deze
veranderingen gingen niet vanzelf. Je kunt in de preek
grensverleggend bezig zijn maar niet in de liturgie. Veranderingen moeten stap voor stap gaan. De gemeente
voelt immers een grote verbondenheid met de rituelen
en dat moet gerespecteerd worden.
Cantatediensten
Pieter Wij hebben erg ons best gedaan om de cantatediensten bij de gewone diensten te betrekken.
De laatste zondag van de maand was destijds een
zondag met een aparte status; dit betekende onder
meer dat die niet met andere activiteiten kon worden
gecombineerd. Wij hebben de cantatediensten opgenomen in de preek-series op de zondagochtenden.
En nu wordt er onder Rienk zelfs in de cantatedienst
gedoopt!
Rienk En nog steeds zijn we bezig om de rol van de
cantatedienst verder te normaliseren en te integreren
in de series diensten. We merken bij de nieuwe leden
dat wel 30% daarvan ooit begonnen is met bezoek
aan de cantatedienst. De cantatediensten zijn dus fundamenteel; we
waren er zonder deze diensten
misschien helemaal niet meer
geweest of een heel klein
clubje geworden….
Margreet Ik denk bij
de cantatediensten aan
wat de theoloog Henk
de Roest heeft gezegd:
“Een kerk moet niet
alleen een huiskamer
hebben maar ook een
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MARGREET KLOKKE

ik had moeite met de vele gebedsmomenten aan het
begin van de dienst, en stelde voor het ‘drempelgebed’ op te nemen in het ‘gebed van verootmoediging’.
Vroeger volgde daarop meteen een ‘Gloria(lied)’.
Maar dat heeft alleen zin als antwoord op een ‘genadeverkondiging’. Waar was die gebleven? Daarom herstelden wij die in de vorm van een gebed: ’Genade,
bevrijding, vertrouwen en hernieuwde gehoorzaamheid schenke ons….’

“DE KLOOSTERKERK MOET VERANKERD ZIJN EN BLIJVEN IN DE
SAMENLEVING EN IN DIE ZIN EEN VOLKSKERK ZIJN”

RIENK LANOOY

serre, een toegankelijke plek,
die doorgangshuis is naar
de huiskamer.” De cantatediensten zijn voor mij de
serre.
Tijdgeest en gebinte
Pieter Hoewel ik me
zeer thuis voel in de
Kloosterkerk sta ik
vaak verbaasd als ik de
zondagmorgendienst bijwoon. Is er wel voldoende
aansluiting bij de tijdgeest?
Zoveel woorden, liederen met
ontoegankelijke teksten...! En er
zou meer ruimte moeten zijn voor stiltes,
meditatie...
Rienk Ik herken je opmerking over de liedteksten.
Ook wij zoeken en worstelen daar soms mee. We proberen aan te spreken met taal. Aan de andere kant
moet je ook bedenken dat wij hier maatschappelijk
onaangepaste dingen doen, misschien zelfs
archaïsch. Er wordt in de kerk iets gezegd wat ons
niet altijd past. Ik snap dat mensen soms afhaken
maar tegelijkertijd roepen deze ‘vreemde’ woorden
ook iets op van ‘anders zeggen’. Het zet mensen misschien wel aan het denken. We streven naar duidelijke
taal maar er moet ook iets te raden blijven, er wordt
hier poëzie gesproken! We willen dicht bij de Bijbel
blijven maar we opereren tegelijkertijd op het scherpst
van de snede in onze ambitie met de moderne tijd
mee te bewegen.
Bob Als je hier binnenkomt, verwacht je niet aangesproken te worden zoals op de maandagochtend
op je werk. Er wordt in de kerk een ander register
opengetrokken met andere taal. Daarbij hebben de
bezoekers met een kerkelijke achtergrond alleen al
door de melodie een ervaring van thuiskomen. Het
is de herkenning van jouw verleden, waar je vandaan
komt. Daarbij ben ik blij dat we in de Kloosterkerk oppassen om teveel de liturgie te willen kneden. Liturgie
moet ervaren worden als geschenk en gegeven, niet
als de creatie van een predikant die zijn eigen feestje
viert! Tegelijkertijd is liturgie niet statisch, en net als
wij, onderdeel van onze tijd.

Margreet Pieter en ik hebben geprobeerd het Ordinarium opnieuw te laten verwoorden. Dat is niet gelukt
want er werden woorden gebruikt, die niet pasten in
een kathedrale setting. We hebben gezien dat de
gemeente verdeeld raakte. Toen heb ik beseft dat de
liturgie als het ware het gebinte is, waarmee deze kerk
bij elkaar wordt gehouden. Daar moet voorzichtig mee
worden omgesprongen.
DE KLOOSTERKERK IN DE TOEKOMST
Volkskerk en druiventros
Pieter De Kloosterkerk is in Den Haag een sociale
factor van betekenis, een begrip. De hele stad kent
deze kerk. Men weet wat daar gebeurt. Dat is elders
heel anders met citykerken. We moeten daarom zuinig
zijn op de Kloosterkerk. Ze moet verankerd zijn en
blijven in de samenleving en in die zin een volkskerk
zijn. Een kerk zonder drempels, geen club. Ook al
heb je niets met de kerk, als er gedoopt, getrouwd of
begraven moet worden, moet er geen schroom zijn
om er binnen te stappen.
Rienk Je ziet bij andere citykerken dat het volkskerkelement verdwenen is omdat daar de hoogliturgie zijn
intrede heeft gedaan. Wij proberen dat pad niet te
gaan. In de Kloosterkerk ben je altijd gast en als je het
wilt altijd thuis. Je hoeft geen theologie te hebben
gestudeerd om je hier welkom te voelen. Dat blijkt al
uit de openingszin van de ouderling van dienst.
Bob De Kloosterkerk is een toegankelijke kerk, die
bestaat uit een kern van ‘toegewijden’ met daaromheen een brede schil van mensen, die zich op een
lichtere manier betrokken voelen. De kerk heeft een
breed bereik in de hoger opgeleide lagen van de
Haagse samenleving maar is niet exclusief voorbehouden aan de mensen, die er zondags zitten. Ik
voel als ik er ben geen hiërarchie in kerklidmaatschap.
Je telt meteen mee.
Margreet De kern van ‘toegewijden’ wordt kleiner en
de kring van ‘binnenvliegers’ wordt groter. Rienk en ik
hebben daar al op ingespeeld door kortere cursussen
te gaan geven. Het gaat meer om gelegenheidsontmoetingen en korte bindingen. Wij moeten laveren
tussen het scheppen van de mogelijkheid tot ontmoeting en het eerbiedigen van de individuele vrijheid. Ik
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zie de Kloosterkerk als een druiventros. Er zijn kleine
groepjes, kleine trosjes gemeenschap van mensen, die
elkaar niet allemaal kennen en die elkaar ontmoeten.
Er zal altijd behoefte aan zingeving zijn, aan verbinding
met een bron. De jonge generatie groeit op zonder
verhaal. Zielszorg en persoonlijk en toegewijd pastoraat is meer dan ooit nodig.

BOB VAN MEIJEREN

Bob Het zijn van gemeenschap is wel een uitdaging.
De betrokkenheid van mensen bij de kerk wordt losser.
Tegelijkertijd merk ik bij jonge mensen ook behoefte
aan vastigheid, aan delen met elkaar. Soms lees ik in
de Nieuwsbrief een in memoriam over een gemeentelid dat ik niet heb gekend, en dat misschien twee banken voor mij zat. Dan kan ik ontroerd raken. Dan vraag
ik mij af: waarom zijn we nooit met elkaar in gesprek
geraakt? Waarom heb ik nooit van jou geweten? God
ontmoeten doe ik heel vaak in de ander. Ik ben ervan
overtuigd dat als je weet wie de ander is en wat hem
of haar beweegt, je ook iets te weten komt van ‘Hij die
is’. Hoe doe je dat, delen..? Het is niet makkelijk de
balans te bewaren tussen de kleine groep toegewijden
en de flexibele schil van geïnteresseerden, die de kerk
een warm hart toe dragen.
Rienk De kracht van de Kloosterkerk is dat je daar
kunt loskomen van dogmatiek en instituties. Je kunt
in de zondagochtenddienst rustig achter een pilaar
gaan zitten en ‘lekker consumeren’ zonder dat je direct wordt aangesproken op taken en verplichtingen.
Dat laat onverlet dat hieraan een keerzijde zit; er is in
de Kloosterkerk een gemeenschap en je moet wel
iets doen om ‘erbij te komen’. Maar het belangrijkste
is dat je hier kunt binnen wandelen en elkaar kunt
ontmoeten en gemeenschap kunt voelen. Dat ontmoeten kan kerkelijk gezien ten diepste zowel
bij het koffie schenken plaatsvinden als
in de ABC-kring. Daar is de Kloosterkerk onderscheidend in. We
zoeken hoe we met de fluïde
maatschappij om moeten
gaan. En dat betekent dat
we niet bang zijn om het
aloude verhaal van onschatbare waarde te vertellen: hoe je mens kunt
zijn en dat je hier ruimte
hebt om jezelf te zijn.

De Missie van
de Kloosterkerk
De Kloosterkerk is een Protestantse Kerk. Zij schaart
zich daarom achter datgene wat de PKN in de kerkorde als haar missie omschrijft. Voor zichzelf vertaalt
de Kloosterkerk deze als volgt:
• De Kloosterkerk biedt ruimte voor ontmoeting en
bezinning in het hart van de stad.
• Ruimte voor bezinning is er op de vraag naar de
verhouding van mensen met elkaar en met God
of – wanneer dat woord u te groot is – het geheim
dat het leven draagt.
• Daarbij wordt allereerst inspiratie gevonden in
de Bijbel. Typerend voor de Kloosterkerk is hierbij
dat er aandacht is voor de gelaagdheid van dit
boek en er beeldend over God gesproken wordt.
De Bijbel wordt benaderd als een intiem dagboek
waarin mensen hun ervaringen met God hebben
opgetekend.
• Van deze ervaringen zijn ook getuigen te vinden
in de schatkist van onze cultuur. Dat is dan ook
de tweede inspiratiebron: literatuur, beeldende
kunst, theater, muziek en ﬁlm.
• De Kloosterkerk staat voor iedereen open. Je
kunt er zonder voorwaarden vooraf naar binnen;
iedereen is er te gast, iedereen is er thuis.
• Zo is er niet alleen ruimte voor bezinning maar
ook voor ontmoeting in het hart van de stad.
De identiteit van de Kloosterkerk kan in tien woorden
worden uitgedrukt: protestants en open, eigen en
verscheiden, eerbiedig en levendig, vormend en
dragend, inspirerend en verbindend.
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KERKDIENSTEN
IN HET SEIZOEN
2019–2020
HET HART VAN HET LEVEN VAN DE KLOOSTERKERK IS
DE WEKELIJKSE KERKDIENST OP ZONDAGMORGEN.
IN DE DIENSTEN WORDT DE ONTMOETING MET GOD
GEZOCHT EN GEVIERD. HEEL HET LEVEN KLINKT
MEE, MET AL Z’N VRAGEN EN TWIJFELS, ANGSTEN EN
VERLANGENS. HET WORDT IN GESPREK GEBRACHT
MET WAT ONS WORDT AANGEREIKT IN EN DOOR DE
VERHALEN UIT DE BIJBEL, DE SACRAMENTEN, DE
GEBEDEN, MUZIEK EN STILTE.

SEPTEMBER EN OKTOBER
IN DIT HUIS...
In de Kloosterkerk wordt vaak over het gebouw als ‘huis’ gesproken. Dat is niet toevallig. In de Bijbel is het huis en alles wat daar
mee te maken heeft een bekende vorm van beeldspraak. Een
huis is immers meer dan een stapel stenen: onder zijn dak zoeken
mensen beschutting, intimiteit, rust, ontmoeting, en het is de uitvalsbasis om de wereld in te gaan. Dit najaar, in het bijzonder op
22 september, gedenken we dat op 19 september 1919 de eerste
steen van de Duinoordkerk gelegd is. De gemeente die dat huis
bouwde, moest in de oorlogsjaren een ander onderkomen zoeken
en vond een huis in de Kloosterkerk, eerst tijdelijk, later voorgoed.
In deze periode lezen we verhalen waarin de metafoor van het huis
en alles wat een huis tot huis maakt centraal staat: deur, venster,
hoeksteen, fundament.

NOVEMBER
PSALMEN BIJ DE RITUELEN
VAN GEDACHTENIS, OOGST
EN VERGEVING
De Kloosterkerk kent jaarlijks in de maand november drie diensten
waarin een ritueel centraal staat: dat van gedenken, danken voor
de oogst en van vergeven.
In de gedachtenisdienst worden de namen van mensen genoemd,
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Deze dienst wordt gehouden op een zondag dicht bij Allerzielen, dit jaar op 3 november.
Wie wil dat de naam van een dierbare gestorvene genoemd wordt,
kan contact opnemen met de predikant. In de oogstdienst (op
10 november) wordt gedankt voor de goede gaven van het land
en de vruchten van de arbeid. Al enige jaren kent de Kloosterkerk
ook de vergevingsdienst (op 17 november). Overal zijn mensen
die rondlopen met onopgeloste conflicten en boosheid naar een
ander. De ervaring heeft geleerd dat het heilzaam is om door een
ritueel als deze vergevingsdienst geholpen te worden bij het loslaten van het verleden. Wie wil kan een gesprek met de predikant
aanvragen voorafgaande aan de dienst, om wat hem/haar persoonlijk raakt in gesprek te brengen.

ADVENT
KOM TOT ONS, DE WERELD
WACHT – GELIJKENISSEN VAN
DE KOMENDE MESSIAS
Er zijn nogal wat adventsliederen waarin een vorm van het werkwoord ‘komen’ in de titel (en niet alleen daar) staat. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met waar het in Advent om gaat: het
uitzien naar de komst van de Messias. In deze periode van het
kerkelijk jaar worden er gelijkenissen gelezen waarin het gaat om
een komende – denk bijv. aan de bruidegom in het verhaal van de
wijze en dwaze meisjes (Matteüs 25,13), aan de vader in het verhaal
van de verloren zoon (Lukas 15,28) of aan de knechten die hun
heer opwachten (Lukas 12,40).

REMBRANDT, DE TERUGKEER VAN DE VERLOREN
ZOON (DATAIL), COLLECTIE TEYLERS MUSEUM
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GERBRAND VAN DEN EECKHOUT, DE PROFEET ELISA EN DE SUNAMITISCHE
VROUW, COLLECTIE MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN BOEDAPEST

VEERTIGDAGENTIJD
EN WANNEER JULLIE BIDDEN...
GEBEDEN IN DE BIJBEL

EPIFANIE
HET IS ELIA
EEN VROEGE PROFEET VAN
ONDER HET STOF VANDAAN
‘Het is Elia,' zeggen de mensen over Jezus (Markus 6,15). In het
Nieuwe Testament wordt de naam van die profeet meer dan eens
genoemd als het gaat om een antwoord op de vraag wie Jezus is.
Maar wie was die Elia eigenlijk? Hij behoort tot de zogenaamde
Vroege Profeten zoals die in de boeken Samuël en Koningen
optreden, nu eens samen met, maar niet minder vaak in oppositie
tegen de heersers van die dagen. Ook Elia is geen vriend van de
koning. Telkens weer moet hij hem, Achab, de wacht aanzeggen
omdat hij zich niets aantrekt van de Tora, de levensregel van
Mozes. In de tijd van Epifanie lezen we verhalen die over Elia zijn
opgetekend vanaf 1 Koningen 17.

Jezus leert zijn vrienden bidden in het Onze Vader. Dat gebed
begint met het aangeven van de richting: uw naam worde
geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede. Bidden heeft
dus van doen met het zoeken van Gods verlangen. Wie bidt, laat
daarom eerst God aan het woord komen. Paulus noemt bidden
dan ook een verzuchting van de Geest van God in een mens
(Romeinen 8,26). In de Bijbel wordt veel gebeden, soms in een
meer gestileerde vorm, denk aan het boek van de Psalmen. Maar
soms heeft het gebed meer de vorm van een gesprek, een verzuchting, een enkel woord. In de veertigdagentijd lezen we een
aantal van deze gebeden. Te denken valt
aan Abrahams gesprek met de Eeuwige
over Sodom en Gomorra, Jona’s gebed
vanuit het binnenste van de vis, het
gebed van Hanna aan het begin
van het Samuëlboek, koning
Hizkia's gebeden om bevrijding
en genezing en naarmate we
dichter bij de Stille Week
komen mag het gebed
van Jezus in de tuin van
Getsémané niet ontbreken.

PAASTIJD
ALTIJD ONDERWEG...
BIJBELSE PERSONAGES OP PAD
Het paasverhaal is één en al beweging: vrouwen die voor dag en
dauw op weg gaan naar het graf, mannen die in een soort hardloopwedstrijd verwikkeld zijn bij Johannes (Joh. 20) om maar niet
als laatste aan te komen. Maar het bekendste paaswandelverhaal
is wel dat van de Emmaüsgangers; zij hebben de paasbeweging
zelfs in hun naam meegekregen – ze zijn ‘gangers’. Blijkbaar wil
het paasverhaal dat met een mens doen: opstaan en in beweging
komen. In deze periode lezen we Bijbelverhalen waarin mensen
opstaan en als pelgrims op weg gaan naar een nieuw bestaan.
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Er zijn geen
goede of foute
antwoorden
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TEKST Inge van Rijn FOTOGRAFIE Gerhard van Roon

V

oor kinderen tot vier jaar is er opvang tijdens
de dienst. Daar kunnen ze heerlijk spelen met
andere kinderen. Soms is er – voorafgaand aan
een cantatedienst - een minikerkdienst van een half uur
waar kinderen met hun (groot)ouders welkom zijn.
In de minikerkdienst spelen we soms ook een Godly Play
verhaal met de peuters. In de kring zet de verteller het
verhaal stap voor stap neer, met houten ﬁguren op vilten
doeken of in het woestijnzand. Zo worden de kinderen
meegenomen in het verhaal.
Als het verhaal compleet is, leunt de verteller achterover
en luistert naar de kinderen. Op vragen als ‘Wat vond je
mooi aan het verhaal?’ en ‘Kom jij zelf ook ergens in dit
verhaal voor?’ zijn geen goede of foute antwoorden: het
gaat erom wat een kind beleefd heeft tijdens het verhaal.
Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag om hun ervaring
met het verhaal te verwerken. Ze mogen met de verhalen
spelen of zelf iets maken met materialen uit het atelier:
papier, verf, klei, stof … er is van alles om zich te uiten. Tot
slot komen ze weer in de kring om te zingen en om met
elkaar iets lekkers te eten en te drinken.
Er zijn minikerkdiensten op zondag 27 oktober en
28 juni om 9.30 uur.
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EEN EEUW
KLOOSTERKERKGEMEENTE
DE TIJD VLIEGT EN WE ZIJN ONS NIET ALTIJD BEWUST VAN DE
VERANDERINGEN DIE WE DOOR MAKEN. ALS WE TERUG KIJKEN
OP HET VERLEDEN VAN DE KLOOSTERKERKGEMEENTE IS DAT
TEGEN DE ACHTGROND VAN DE TIJD, DE STAD EN DE WERELD.
HERKENBARE EN VERVAAGDE BEELDEN. VERHALEN DIE ONS
OVERGEDRAGEN ZIJN EN PERSOONLIJKE HERINNERINGEN. HET
VERTELT ONS WAT DE GEMEENTE HEEFT GEVORMD.

TEKST Paul Gerretsen FOTOGRAFIE Haags Gemeentearchief
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1920 – 1945

Op de grens van de wijken Duinoord en Statenkwartier opende op vrijdag
17 december 1920 de Duinoordkerk haar deuren. Zij was gelegen in een
idyllische omgeving waar de duinroos geurde en de nachtegaal zong en had
het karakter van een Engels kerkje met een eigen pastorie. De Duinoordkerk
was met eigen middelen gebouwd, soms met grote giften maar veelal met
dubbeltjes, kwartjes en guldens. Kosten noch moeite werden gespaard ook al
dreigden de uitgaven soms onverantwoord te worden. We danken er onze
banken aan en het mozaïek van Thorn Prikker. Aan deze idylle kwam in 1942
een ruw einde toen de Duinoordkerk plaats moest maken voor de aanleg van
een tankgracht als onderdeel van de Atlantikwall die de Duitsers tegen de
dreigende invasie van de Geallieerden moest beschermen. Binnen een week
moest de kerk ontruimd worden.
Op zondag 16 november 1942 viel het
zondag 16 november 1942
doek tijdens de laatste dienst. De KloosDe schemering was al ingevallen en de ondergaande
terkerk opende toen haar deuren om de
zon liet de Apostelramen nog even gloeien toen
Duinoordkerkgemeente te ontvangen.
dominee Kwint de zegen gegeven had. Het was de
Avondmaalstafel en lessenaar kregen een
allerlaatste dienst in de Duinoordkerk. Sommigen
plaats onder de preekstoel om de verder
stonden op om huiswaarts te gaan, anderen bleven
zo kale kerk een beetje vertrouwd te
nog even als om dit moment vast te houden. Stellig
maken. Het was een tijdelijk onderkomen
zal menigeen het woord van de predikant “De Heer
want na de oorlog zou men weer terugsloot de deur” tot zich hebben laten doordringen, terkeren naar de vertrouwde stee.
wijl zacht en weemoedig orgelspel de ruimte vulde.
Het was niet te vatten: het is nu voorgoed voorbij.
Voorbij de diensten waarin de gemeente wekelijks
Gods lof zong, door het Woord Gods aangesproken
en bemoedigd werd. Voorbij? Nee, dat was onmogelijk. Gods wegen waren weliswaar ondoorgrondelijk,
maar het werk Zijner handen liet Hij niet varen. Hoe
zou het zijn volgende week zondag, als de verkondiging niet meer klonk vanaf de vertrouwde preekstoel?
De preekstoel die de eerste predikant van de Duinoordkerk, dominee Creutzberg, bij het afscheid van
zijn gemeente in IJmuiden geschonken was. Ook de
vertrouwde banken zouden niet meeverhuizen. Maar
Avondmaalstafel en Doopvont kregen wel een plaats
en stonden de eerstvolgende zondag onder preekstoel in de Kloosterkerk. Maar dat hield de geesten
op die laatste zondag nog niet bezig. Zij waren in de
ban van het heden en verleden. Wat een herinneringen passeerden hun geestesoog niet en vervulden
hun harten met dankbaarheid en weemoed om
FOTO LINKERPAGINA: DUINOORDKERK, CA. 1925
tenslotte vermaand te worden: immers God zelf
FOTO BOVEN: INTERIEUR DUINOORDKERK, CA. 1921
sloot de deur.
FOTO ONDER: AFBRAAK DUIOORDKERK, 1943
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1945 – 1970

Van een terugkeer kwam het niet. De Duinoordkerk was namelijk
een streekkerk geworden met Den Haag als centrum. Daarom
besloot men in de Kloosterkerk te blijven. Maar dan was een
grondige restauratie onvermijdelijk en dat zou weer een flink
beroep doen op de vrijgevigheid van de gemeente. Het ging
niet alleen om een bouwkundige restauratie maar ook om het
herstel van de aloude liturgische functie van het koor dat sinds
de zestiende eeuw door een muur van het schip van de kerk
was afgescheiden. Op zaterdag 30 november 1957 was het
zo ver. Koor en schip waren weer verenigd en vormden
een passende setting voor liturgische ontwikkeling.
Zowel prediking als liturgie hadden een enorme uitstraling
binnen en buiten Den Haag. De Duinoordkerk was haar plaatselijke functie ontgroeid en was wat men
noemde een citygemeente geworden.
zaterdag 30 november 1957
De zondagse diensten waren zo geliefd
‘Er zij licht’ dat zal menige kerkganger op zaterdag
dat men er tijdig bij moest zijn om een
november 1957 door het hoofd zijn geschoten. Zo
plekje te vinden. De liturgie kwam tot
straalde het heldere Hollandse licht door de hoge
wasdom die gepaard ging met een voorramen van het koor dat in oude luister was hersteld.
zichtige vorm van sacralisering van het
Het was goed voor te stellen hoe de Dominicaner
kerkgebouw. Het koor en de apostelkapel
broeders in het koor Gods lof zongen voor ze in slopbetrad men met een zekere schroom
pen stegen van het dorp Die Hage verdwenen om
door de wijding die er van uitging.
daar noden te lenigen. Op de grens van het sacrale
centrum dat het ijle koor uitmaakte en het schip het
seculiere deel van de Kloosterkerk bevond zich, zoals
vandaag, de preekstoel vanwaar Predikheren Gods
Woord verkondigden aan hun gelovigen. Na de
Reformatie was de kerk in het bezit van de overheid
gekomen. In plaats van gezag en gebed hoorde men
nu het sissen van de kanonnengieterij – men was
immers in oorlog. Het koor werd door een hoge muur
van de rest van het voormalige kerkgebouw afgesloten. Gods Woord werd niet meer verkondigd tot de
Kloosterkerk in 1617 gekraakt werd door de Contraremonstranten. De muur tussen de kerk en het koor
werd niet geslecht maar bleef bestaan tot de Duinoordgemeente besloot in de Kloosterkerk te blijven
en haar te herstellen in haar oorspronkelijke staat.
Sindsdien is de verkondiging te horen vanaf de preekstoel uit de Duinoordkerk op de grens van het Koor
als liturgisch centrum en de kerk als plaats van samenkomst zoals eertijds ten tijde van de Dominicanen.

FOTO BOVEN: HET AANBRENGEN VAN KLOKKEN AAN DE KLOOSTERKERK TER
VERVANGING VAN TWEE OUDE, DIE IN DE OORLOG WERDEN GEROOFD, 1953
FOTO ONDER: KLOOSTERKERK IN DE STEIGERS VOOR RESTAURATIE, 1954
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1970 – 1995

De jaren zestig gingen ook aan de Kloosterkerk niet ongemerkt voorbij. Men
zag de kerk ook als een vrijplaats worden voor ontheemden voor wie de deuren opengezet moesten worden. Koor en Apostelkapel verloren hun wijding.
Dat het plan om in het koor gebrandschilderde ramen aan te brengen in het
begin van de jaren zestig sneuvelde luidde een heroriëntatie in. De kerk
moest minder naar binnen en meer naar buiten gericht zijn. Symbolisch was
de Kerst-Inn op zaterdag 25 december 1971 toen de kerk dag en nacht
geopend was voor wie maar wilde komen. Heftig waren de discussies in die
jaren over een verplichte
afdracht voor ontwikkelingszaterdag 25 december 1971
samenwerking en de Nieuwe
Het was een teken aan de wand. Het plan om de
Levensstijl die bewuste
gebrandschilderde ramen in het Koor van de Kloosversobering inhield. Ook de
terkerk aan te brengen werd door de gemeente
zondagse diensten werden
afgewezen. Het plan lag in het verlengde van de
soberder en verloren hun
sacraliseren van het koor als liturgisch centrum en
sacrale aura. Ethiek woog
riep herinneringen op aan de Duinoordkerk die ook
zwaarder dan esthetiek.
gebrandschilderde ramen kende waarvan ramen
in de Apostelkapel bewaard zijn gebleven. Niet
alleen het Koor maar ook de Apostelkapel had een
liturgische functie waardoor zij door een monumentaal hekwerk was afgescheiden van de kerkruimte.
Er stonden eertijds ook banken als in een kapel en
dagelijks werden er korte gebedsdiensten gehouden.
Activisme kreeg voorrang boven contemplatie, inherent aan de liturgie. De banken uit de Apostelkapel
verdwenen evenals de gebedsdiensten. Hetzelfde
gebeurde met het Koor. De Kerst-Inn een jaar later
liet zien dat de Kloosterkerk geen gewijde ruimtes
meer kende. Men was vrij zich te bewegen waar men
maar wilde, zelfs de preekstoel was toegankelijk.

FOTO LINKSBOVEN: ACTIE VOOR AMNESTY INTERNATIONAL, 1976
FOTO RECHTSBOVEN: DODENHERDENKING MET LIESBETH LIST, 1970
FOTO ONDER: PROEFVENSTERS IN HET KOOR
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1995-2020

In deze periode zette de relatieve rust die in de jaren daarvoor was ingezet
zich voort. De deuren van de kerk gingen niet meer dicht, maar het hoogtij
van de liturgische beweging van weleer was toch wel voorbij. Dat was ook het
geval met de polarisering uit de jaren zeventig, ook die behoorde tot het verleden. Het pastorale accent werd sterker. De Kloosterkerk werd een plaats
waar men weer op adem kon komen. De esthetiek liet zich weer gelden. Dat
bleek bijvoorbeeld uit de maandelijkse cantatediensten die keer op keer
volle kerken trokken. Op 24 september 2018 werd vijfenvijftig jaar cantatediensten gevierd. Ook beeldende kunst kwam binnen de levenssfeer van de
gemeente. De Kloosterkerk bleek voor het tentoonstellen van kunstwerken
uitermate geschikt. Geloof en kunst hebben elkaar iets te zeggen. Kortom
de grenzen tussen kerk en
wereld vervaagden. Er werd
24 september 2018
meer geluisterd dan beleerd.
Vooral voor de oudere gemeenteleden sneed het als een mes
Ook nu blijkt weer, zoals in
door de ziel toen midden jaren tachtig de zaag gezet werd in de
de afgelopen eeuw, dat de
kerkbanken. Om akoestische redenen werden de eerste rijen
gemeente heel goed weet te
banken verplaatsbaar gemaakt om ruimte te maken voor een
luisteren naar wat mensen
podium bij de uitvoering van de maandelijkse cantates. Een
beweegt. Telkens anders en
decennium daarvoor ondenkbaar. Er was zelfs aarzeling om
toch eender.
de cantatediensten gastvrijheid te bieden toen de Nieuwe Kerk
midden jaren zeventig gerestaureerd werd. Toen het er tenslotte
wel van kwam werden ze gedoogd als zondagmiddagdiensten.
Wat waren de bezwaren? Het concertante karakter van de
diensten stond, zo vond men, op gespannen voet met de verkondiging van Gods Woord. Eenvoudig gezegd, esthetiek contra
ethiek. Die tegenstelling verloor weldra haar gewicht en scherpte
zodat de cantatediensten geïntegreerd werden in de reguliere
diensten. Zelfs vond het latere aanvangsuur om muzikale redenen nauwelijks weerstand. De breed gevoelde behoefte aan een
esthetische geloofsbeleving, die doet herinneren aan de oude
Duinoordkerk, werd weer als legitiem ervaren. Het is dus begrijpelijk dat het vijfenvijftigste jaar als een heugelijk feit ervaren
werd dat gevierd mocht worden.

FOTO BOVEN EN ONDER: CANTATEDIENST IN DE KLOOSTERKERK
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CANTATEDIENSTEN
Iedere laatste zondag van de maand
(m.u.v. juli) klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk een
cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos
Vermunt leidt het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor,
het Residentie Bachorkest en de
solisten. De predikant laat een gesprek ontstaan tussen de Bijbeltekst
waarop de cantate gebaseerd is, de
weergaloze muziek van Bach én de
gemeente. Woord en toon versterken elkaar, wat deze diensten een
bijzonder karakter geeft.
Op zondag 28 juni 2020 zal voor
de 600ste keer een cantatedienst
gevierd worden.

25 augustus Herr, deine Augen
sehen nach dem Glauben (bwv 102)

23 februari Gleichwie der Regen und
Schnee vom Himmel fallt (bwv 18)

29 september Es ist nichts
Gesundes an meinem Leibe (bwv 25)

29 maart Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist (bwv45)

27 oktober Schmucke dich, o liebe
Seele (bwv 180)

26 april Wir mussen durch viel
Trubsal in das Reich Gottes
eingehen (bwv146)

24 november Wachet auf, ruft uns
die Stimme (bwv 140)
29 december Fallt mit Danken,
fallt mit Loben – Weihnachtsoratorium ( bwv 248-iv)
26 januari Ich steh mit einem Fuss
im Grabe (bwv 156)
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31 mei Erschallet, ihr Lieder (bwv 172)
28 juni Ein ungefarbt Gemute
(bwv 24)

Traditie, trends
en toekomst...
NIEUWE LEDEN, LEDEN DIE AL HUN LEVENLANG BETROKKEN ZIJN EN GENERATIES DIE VOLGEN OF NIET.
WELKE TRADITIES KOESTEREN WE EN WELKE VERANDERING OMARMEN WE OF ZIEN WE MET LEDE OGEN
AAN? WELKE HOOP EN VERWACHTINGEN HEBBEN WE? IN DEZE EDITIE VAN DE KLOOSTER LATEN WE OOK
DE LEDEN WEER AAN HET WOORD.
TEKST De Jonge Honden en Gerhard van Roon ILLUSTRATIES Quirine Reijman

Wies &
Willem

“GELOOF IS IN
HET HART, NIET IN
HET HOOFD”

Furnée
Zus Wies en broer Willem Furnée
delen een lange geschiedenis met de
Kloosterkerk. Hun grootmoeder bezocht
voorganger Duinoordkerk al sinds de oprichting in 1922. Vanaf het moment dat de
gemeente in de Kloosterkerk trok waren
Wies en Willem elke zondag met hun
vader, zus Jet en broer Rijn op hun vaste
plek te vinden.
Willem koestert warme herinneringen
aan de jeugdkampen onder begeleiding
van Paul van Vliet. Na jaren actief lid te
zijn geweest in de Kloosterkerk ontdekte
hij in zijn zoeken naar verdieping de
kracht van stilte en vond hij een tweede
spiritueel thuis bij de Quakers dat voor
hem in deze levensfase op de eerste
plaats komt.
Zijn ‘geloven’ werd ‘vertrouwen’, ‘gedragen worden’ en ‘geleid worden door de
Geest’. Quakers zoeken in stilte gezamenlijk naar de leiding van het innerlijk Licht
om van daaruit te leven. Psalm 46:11 raakt
aan de kern van zijn spiritualiteit: Wees stil
en wordt gewaar dat ik God ben.

Anders dan haar broer is Wies dichter bij
haar oorspronkelijke geloof gebleven.
Als verpleegkundige vertrok ze voor de
Zending naar Suriname. In de tropen
kwam ze in aanraking met de Hernhutters. Ze leerde over Kruis, Heiland en het
Lam Gods. Later ging ze – gesteund door
leden van de Kloosterkerk – naar NieuwGuinea. In die periode heeft zij ‘het volle
geloof’ gevonden.
In moeilijke periodes wordt Wies soms
wakker met een treffende Bijbeltekst in
haar hoofd. Hierover sprak ze dan ook
weleens met dominee Klokke. Bijpassend
is het bekende citaat van Augustinus:
‘Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in
God’. Wies voegt hieraan toe: “Geloof is
in het hart, niet in het hoofd.”
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Bert Jan
Lietaert Peerbolte
“Ik ben sinds vier jaar lid van de Kloosterkerk, maar kom er al veel langer. Mijn
vader was dominee - net als zijn grootvader, mijn zus en mijn zwager. Mijn
grootvader was jurist, maar zijn naam
staat op de oprichtingsakte van de toenmalige Duinoordgemeente. Hij was een
sociaal geëngageerd man die zich erg
aangetrokken voelde tot de liturgische
beweging. Hij vond het belangrijk dat er
een vrijzinnige en op de cultuur geörienteerde protestantse gemeente in Den
Haag kwam. Mijn vader is dankzij de
Kloosterkerk predikant geworden. Hij is in
1985 overleden maar tot zijn dood stond
er een portret van dominee Kwint op zijn
bureau. Ik ging ook theologie studeren,
maar ben niet in de kerk terechtgekomen
maar in de academische wereld. Elf jaar
geleden werd ik benoemd tot hoogleraar
aan de VU in Amsterdam.
Hoewel ik in mijn jeugd voornamelijk buiten Den Haag woonde kwam ik toch wel
in de Kloosterkerk. Ik had een oude tante
in Den Haag die er kwam en toen ik in
1984 in Leiden ging wonen gingen we wel
eens samen naar dominee Schoch. Ik vind
de gemeente in de loop van de tijd eigenlijk niet veranderd of het moet zijn dat je
de Koninklijke familie bijna niet meer ziet.
Het eigenzinnige proﬁel, veeleisend, uitgesproken vrijzinnig, sterk op de cultuur
georiënteerd, dat was toen zo en nu nog

steeds. Daarmee past de Kloosterkerk
goed in deze tijd, omdat ze zich zo onderscheidt van de gewone ‘territoriale’ wijkgemeentes. De kerkelijke context van
heel Nederland is in de afgelopen decennia sterk veranderd. In de jaren ’70 van
de afgelopen eeuw was de Nederlands
Hervormde kerk nog een echte volkskerk.
In Nederland is het lid zijn van een kerk nu
niet meer onderdeel van een cultuur, maar
een persoonlijke keuze. Ik was de afgelopen weken in Oostenrijk en daar zie je dat
het Katholiek zijn daar nog wel onderdeel
uitmaakt van het maatschappelijke leven.
Daarbij kun je je dan vervolgens afvragen
of dat nu wel zo gelovig is. Ik voel me zelf
zeer thuis bij de combinatie van traditionele liturgie en vrijzinnige theologie zoals
we die in de Kloosterkerk kennen. We
woonden een tijdje in Conectticut en gingen daar naar de Christ Church in New
Haven. Een Episcopale kerk met een min
of meer identiek publiek als hier. Ze zijn
daar wel veel meer maatschappelijk betrokken en hebben bijvoorbeeld een gaarkeuken waar per jaar 45.000 maaltijden
voor daklozen werden geserveerd.”
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“IK VOEL ME ZELF
ZEER THUIS BIJ DE
COMBINATIE VAN
TRADITIONELE
LITURGIE EN
VRIJZINNIGE
THEOLOGIE”

Riewk,
Ágnes &
Adam
Visser
Ágnes en Rieuwk werden lid van de
Kloosterkerk toen zij in 1997 in Den Haag
kwamen wonen. Voor Ágnes sprak het
wat vrijere karakter van de kerk erg aan,
de protestantse kerk die zij uit haar jeugd
in Hongarije kende is namelijk traditioneler en ook wel somberder. “Het moment
waarop binnen de Kloosterkerk de dominee met de gemeente nadenkt over
waarom wij zo samenkomen is erg mooi.”
Op de vraag welke tekst hen aanspreekt
antwoorden ze gezamenlijk met de tekst
die zij meekregen bij hun huwelijk in
Komárom, in het noorden van Hongarije;
de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs: De liefde is geduldig en vol goedheid; de liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Zij is niet grof en niet zelfzuchtig, ze
laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over
het onrecht, maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Op de vraag hoe de Kloosterkerk er over
10 jaar moet uitzien; “er moet zeker worden vastgehouden aan de sfeer van de
diensten, de kracht van de Kloosterkerk
schuilt in de rust en de verbondenheid
met een eeuwenoude traditie. Daar zal de
volgende generatie ook weer behoefte
aan hebben.” Adam voegt toe dat voor
hem het belangrijk is om samen met
andere jongeren zelf te kunnen spreken
over hoe je een tekst moet interpreteren.
Rieuwk herkent dit uit zijn studententijd,
“op 20-jarige leeftijd houdt catechisatie
de aandacht beter vast dan het uitzitten
van een dienst.”
Het idee dat er niet te absoluut wordt gesproken over het geloof is ook een reden
dat nieuwe mensen zich sneller thuis zullen voelen denkt Rieuwk. “Het is een mooi
contrast: de vorm van de diensten sluit
aan bij de traditie, maar de inhoud is fris
en actueel.” “En persoonlijk”, vult Agnes
aan. De voorbede en de preek waarin
aandacht is voor persoonlijke lasten en
ervaringen spreken hen het meest aan,
“een paar keer per jaar lijkt de boodschap
haast uitgekozen te zijn om zich te ontfermen over jouw persoonlijke zorgen, dat
zijn bijzonder waardevolle momenten.”

“HET IS BELANGRIJK OM
SAMEN MET ANDERE
JONGEREN ZELF TE
KUNNEN SPREKEN
OVER HOE JE EEN TEKST
MOET INTERPRETEREN”

“ATYPISCH MAAR
KENMERKEND VOOR
DE KLOOSTERKERKGEMEENTE”

Paul
Gerretsen
“Van jongs af aan ben ik verbonden met
de Kloosterkerk. Dat heeft ongetwijfeld
te maken met het feit dat mijn grootvader
in 1911 de eerste liturgische dienst heeft
geleid in de Kloosterkerk die het begin is
van een liturgisch revival die aanvankelijk
in de Duinoordkerk en later in de Kloosterkerk een vruchtbare bedding vond. In
de Apostelkapel is in 1961 ter herinnering
een gedenksteen aangebracht. Mijn band
met de Kloosterkerk kreeg een bijzondere
wending toen ik eerst jeugdouderling en
later voorzitter van het bestuur werd. Een
kleine twintig jaar ben ik zodoende nauw
bij het reilen en zeilen van de Kloosterkerk
betrokken geweest. Tal van herinneringen
bewaar ik aan die tijd. Één wil ik er uitlichten omdat die atypisch is voor een kerkgemeenschap, maar ook kenmerkend
voor de wijze waarop de Kloosterkerkgemeente in die tijd haar betrokkenheid
met de wereld vorm wilde geven.
Het was in de kerstnacht van 1971 dat
zich een bizar en niet onschuldig incident
voordeed. Evenals vele andere kerken
was de Kloosterkerk in het kader van de
Kerst-Inn de hele nacht open. Er waren
tal van activiteiten. Men kon zich overal
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Mieke
Fritzsche
De Kloosterkerk was een natuurlijk deel
van Mieke Fritzsche haar jeugd. Met een
moeder die de ﬁnanciële administratie
van de kerk beheerde en een vader die
vele jaren de positie van penningmeester
bekleedde was het misschien wel logisch
om binnen de kerk crèche tot Crypt te
doorlopen. “Aan het eind van het jaar
was het altijd extra druk, dan moesten er
honderden brieven worden verstuurd aan
gemeenteleden en werden wij als 5 kinderen ingezet om al lopende rond de eettafel de brieven te vullen en te sorteren.”

nestelen, zo herinner ik me hoe iemand
in de preekstoel zachtjes op zijn gitaar
tokkelde. Niemand die daar ook maar
de minste aanstoot aan nam. Het ging er
uiterst vredig aan toe. Totdat, totdat omstreeks twee uur ‘s nachts – de tijd dat de
kroegen sloten – de toegangsdeur openvloog en een opgewonden bende de kerk
binnenkwam. Ze drongen naar voren over
het middenpad, recht op mij af, terwijl ze
links en rechts rotjes tussen de banken
gooiden wat een hels kabaal gaf. Als
bestuurslid moest ik op dat nachtelijke
uur een oogje in het zeil houden en ik
voelde me derhalve verantwoordelijk
voor wat er stond te gebeuren. Diepe
verontwaardiging overviel me, gepaard
met een blinde woede. Jong als ik was
stormde ik voorwaarts tot ik oog in oog
stond met het stelletje onverlaten. Ze
vormden een halve kring om hun aanvoerder heen, klaar om tot actie over te
gaan. Maar ik was ze voor en haalde hard
uit. Ik voel nog mijn hand gloeien van de
klap. Even leek de tijd stil te staan. Toen
draaiden ze zich om en dropen af. Het had
natuurlijk heel anders kunnen aflopen.
Gelukkig bleef het bij die ene wang. Vanaf
de preekstoel klonk weer een zacht getokkel. De vredige rust was weergekeerd.”

Vrijwilligerswerk blijft belangrijk. Samen
met haar man is ze betrokken bij het geluid, de koffie en de bibliotheek van de
kerk. “Binnen de kerk zijn er tientallen
commissies en kringen die door vrijwilligers in stand worden gehouden. Het is
dan ook een essentieel onderdeel; de
gemeenschap bestaat in zoverre mensen
bereid zijn met hun daden haar tot stand
te brengen.”
Haar belijdenis vond bij dominee Kalsbeek
plaats; “een heel aardige man die geen
auto bezat en bij weer of geen weer op
zijn ﬁets op bezoek ging bij gemeenteleden. Nu is dat allemaal geen probleem
meer maar dat werd toentertijd niet door
iedereen als passend gezien, voor mij
maakte hem dat juist tot een man naar
mijn hart. Ik weet ook nog goed dat ik een
vraag aan hem had over het moment van
de zegen in de dienst; ik vroeg mij af of
je tijdens de zegen moest bidden of de
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dominee kon aankijken. Hij antwoordde
dat beide goed waren; tijdens de zegen
vraag je om ontferming maar je kunt het
ook anderen toewensen door op te kijken.”
Voor Mieke draait de kracht van de Kloosterkerk om haar verzorgde liturgie, de
fraaie muziek en de positieve toon van de
preken met oog voor maatschappelijke
thema’s. ”In deze tijd van onzekerheid,
dreiging en individualisering kan de kerk
bovendien een bemoedigend antwoord
bieden”. Een speciﬁeke Bijbeltekst of
Psalm noemen is voor haar lastig. “Het is
vooral de Heilige Geest en de liefde van
God die centraal staan, het is prachtig om
daarover samen te kunnen zingen.”

“DE GEMEENSCHAP
BESTAAT IN ZOVERRE
MENSEN BEREID ZIJN
MET HUN DADEN HAAR
TOT STAND TE BRENGEN”

DR. KAREL BLEI

MENS, COMPUTER,
TOEKOMST… EN GOD?
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TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR KLOOSTERKERKGEMEENTE WAREN ENKELE
LEDEN BIJEEN VOOR EEN GESPREK OVER HET BOEK 21 LESSEN VOOR DE 21STE
EEUW VAN DE ISRAËLISCHE HISTORICUS YUVAL NOAH HARARI. DR. KAREL BLEI
SCHETST DE HOOFDLIJNEN VAN ZIJN BETOOG. DAARNA VOLGEN ENKELE
CONCLUSIES UIT HET GESPREK.
TEKST Dr. Karel Blei en Emilie Schreuder FOTOGRAFIE Gerhard van Roon

W

ie een
boekwinkel
binnenloopt stuit op de naam van
de Israëlische historicus Yuval
Noah Harari. Zijn drie recente
boeken, gepubliceerd sinds
2014, liggen er in stapels. In deze drie boeken spreekt
hij een breed lezerspubliek aan. In het eerste van de
drie, Sapiens, beschrijft hij hoe in de loop van de evolutie de menselijke soort is ontstaan, en geworden tot
wat zij nu is. Het tweede boek, Homo Deus, gaat over
de toekomst. De mens heeft de wereld veroverd en
zich ontwikkeld tot zingever, maar hij dreigt de controle te verliezen. Kunnen wij de robot, de computer,
straks nog de baas? In 2018 verscheen Harari’s derde
boek: 21 lessen voor de 21ste eeuw. Daarin gaat het over
wat ons, gelet op wat er te verwachten is, vandaag te
doen staat. Mét oog voor de christelijke traditie. Biedt
die houvast?

Hij ‘doet’ er eenvoudig niet
meer toe. De massa’s komen
in opstand tegen de elites.
Zie de verkiezing van president Trump, of de Britse
pro-Brexit-stemmers.
Daarin manifesteert zich een
al langer lopend proces.
Computers gaan het van mensen overnemen, ook in
de beroepen waarin het op menselijk inzicht aankomt.
Zelfrijdende auto’s gaan chauffeurs overbodig maken.
Gezondheidszorg zal goedkoper én beter worden
behartigd door een computernetwerk. Geen baan
blijft van automatisering gevrijwaard. Ontstaan er zo,
als vanzelf, nieuwe banen? Misschien. Maar die vereisen dan zo’n deskundigheid dat werklozen daarmee
niet gebaat zullen zijn. Mensen worden ‘overbodig’.
De macht dreigt over te gaan van mensen op algoritmen. Want mensen laten zich bij beslissingen in feite
leiden door hun gevoel. En dat is vatbaar voor manipulatie.

SITUATIETEKENING
Harari analyseert onze situatie. Hij schrijft: mensen
hebben zich laten leiden door ‘grote verhalen’, ideologieën. Die zijn in de twintigste eeuw onderuitgegaan.
Na 1989 bleef alleen het liberalisme over. Ook dat lijkt
aan zijn eind te zijn gekomen. We geloven er niet meer
in. Techneuten en wetenschappers maken de dienst
uit. Technisch kan er steeds meer gemanipuleerd
worden. De gewone man voelt zich daarbuiten staan.

HOE KUNNEN WIJ MENS BLIJVEN?
RELIGIES ALS PROBLEEM
Hoe kunnen wij zo nog mens blijven? Harari onderstreept het belang van internationale samenwerking.
Juist daartoe komt het moeilijk. Nationalisme, religie
en cultuur verdelen de mensheid in kampen tegenover elkaar. Anders dan bij dieren zijn onder mensen
sociale systemen niet genetisch bepaald, dus voor
wijziging vatbaar en ook in feite steeds gewijzigd.
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“OP ZOEK NAAR DE ZIN VAN HET LEVEN GRIJPEN MENSEN ALTIJD
WEER NAAR EEN VERHAAL, DAT ’BETEKENIS GEEFT’. ZO ONTSTONDEN RELIGIES, IDEOLOGIEËN. DIE ZIJN NERGENS OP GEBASEERD”

GOD IS OVERBODIG
Bestaat God? Harari haalt zijn
schouders op. Wat bedoelt
men met ‘God’? De ‘oermacht’

YUVAL NOAH HARARI. FOTO RAMI-ZARNEGAR

Maar mensen weigeren vaak die veranderingen te
zien. Vooral religies werken nationalisme en groepsafbakening in de hand. Aan oplossingen van onze
huidige technische problemen dragen die trouwens
niets bij. Evenmin als aan beleidsmaatregelen die de
crisis zouden kunnen bezweren. Het beroep op heilige
teksten (uit Koran of Bijbel) dient alleen ter bevestiging
van een al ingenomen standpunt.
Religies zijn dus meer probleem dan oplossing. Temeer
omdat aanhangers van elke religie vaak denken dat
zij de waarheid in pacht hebben. Harari, zelf Jood, laat
zien hoe dat onder Joden werkt. Die beschouwen
zichzelf, hun volk en religie,
als het belangrijkste ter wereld. Ze beweren dat alle
belangrijke uitvindingen op
de Joodse traditie teruggaan.
jodendom, christendom en
islam (de laatste twee voortgekomen uit het eerste) gelden als ‘de drie grote wereldreligies’. Men doet dan alsof
de universele ethische regels
in feite aan het jodendom
zouden zijn ontsproten. Maar
morele codes waren er al
tienduizenden jaren vóór
Abraham.

achter de diepste raadselen van de kosmos? Of: een
strenge Wetgever? Hoe dan ook: we hebben ‘God’
niet nodig. Je kunt je ook zonder religieus geloof
ethisch hoogstaand gedragen. Mensen zijn er al uit
zichzelf toe geneigd, leed te verminderen, bij zichzelf én bij anderen. Ze zijn van nature ‘sociale dieren’,
ook al voor eigen geluk aangewezen op relaties met
anderen.
Al te gemakkelijk worden we vandaag slachtoffer van
propaganda en desinformatie. Maar dat, zegt Harari,
is niets nieuws. Mensen hebben altijd ﬁctieve verhalen
gecreëerd. Zulke verhalen binden samen, inspireren.
Op zoek naar de zin van het
leven grijpen mensen altijd
weer naar een verhaal, dat
’betekenis geeft’. Zo ontstonden religies, ideologieën. Die
zijn nergens op gebaseerd.
Net zoals het liberale verhaal,
van de menselijke ‘vrije wil’.
Maar veel mensen geloven er
heilig in, vinden er hun identiteit in. Dat kan leiden tot fanatisme. We moeten proberen,
er losser tegenover te staan.
We moeten niet per se ‘de zin
van het leven’ willen vinden.
Het gaat eerder om een antwoord op de vraag hoe wij
kunnen zorgen dat wij niet
hoeven te lijden. Dan zijn we
met de werkelijkheid bezig.
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CONCLUSIES UIT HET GESPREK

MENSEN ZIJN SOCIALE DIEREN EN
ZOEKEN GEMEENSCHAP
Inderdaad zijn, zoals Harari zegt, mensen sociale
dieren. Wij hebben behoefte elkaar te ontmoeten en
ervaringen met elkaar te delen; wij kunnen niet zonder
de ander. Dat wij volgens Harari een product zijn van
het data-isme en van de technische vooruitgang,
betekent niet dat wij niet ook reflecteren en kritisch
kunnen zijn. Dat kan naast elkaar bestaan. Juist door
onze empathie kunnen we met de ander een relatie
aangaan. We hebben behoefte aan het samen iets
doen en samen iets beleven. Daaraan doen alle ontwikkelingen, die hij schetst, niets af. Wellicht wordt
de mens ‘overbodig’ – in de zin dat alle werk gedaan
wordt door apparaten - door alle technische ontwikkelingen, maar mensen worden nooit overbodig voor
elkaar. Wij blijven zin zoeken, en komen daartoe bij
elkaar: festivals worden bezocht, kloosters krijgen
nieuwe bestemmingen, nieuwe leefgemeenschappen ontstaan. Vergelijk ook de cantatediensten in de
Kloosterkerk, die duidelijk in een behoefte voorzien.
Als Harari spreekt van een mythe, dan geloven wij
graag in die mythe.
WIJ KUNNEN EN WILLEN NIET
ZONDER VERHAAL
Wij hechten dus aan ons geloof, het verhaal dat ons
vertelt van ‘de zin van het leven’. Harari mag betogen
dat we moeten proberen losser te staan tegenover
verhalen, die ons binden, zoals een religie, omdat die
nergens op gebaseerd zijn. We zouden niet per se ‘de
zin van het leven’ moeten willen vinden. Dit nihilisme
van Harari spreekt ons niet aan. Juist met de technische
ontwikkelingen hebben wij behoefte aan zingeving.
We hebben ook behoefte aan ondersteuning bij
ethische en maatschappelijke vraagstukken. In de
kerk zouden we deze wel aan de orde moeten durven
stellen en ons moeten willen uitspreken. Voor ons is
het verhaal van het evangelie relevant en actueel. Dit
verhaal geeft richting. Omdat de wereld verandert, is
de continue vertaling van de Bijbel naar het hier en

nu essentieel. Dat de boodschap die wij aan het evangelie ontlenen, verandert met de tijd, is geen teken van
zwakte van het verhaal, maar juist van kracht.
NIEUWE VORMEN EN DE INZET VAN
MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN
Vertalen van Bijbelse verhalen naar het hier en nu blijft
dus wel essentieel. Moderne communicatiemiddelen
bieden een kans om een steeds groter publiek te bereiken met dit boeiende verhaal maar ook een groep
geïnteresseerden die minder hecht aan vaste momenten te blijven binden aan de gemeenschap, de community Kloosterkerk. De preek of de kerkdienst zou je
ook op een door jezelf gekozen moment, bijvoorbeeld
in de auto, via een podcast kunnen beluisteren.
Instagram en andere social media kunnen worden
gebruikt om belangstellenden te berichten over wat
er wanneer in de Kloosterkerk gebeurt. Wij vragen
ons verder af of we wel genoeg de kansen benutten
om - met of zonder al die techniek – nieuwe vormen
van ontmoeting mogelijk te maken. Ook in Nederland
zie je nieuwe initiatieven ontstaan waar met nieuwe
vormen geëxperimenteerd wordt, enkele bekende
initiatieven zijn de Popup kerk en De Nieuwe Poort.
Misschien wordt er een korte meditatie gehouden,
misschien staat men stil bij een gemeenschappelijke
zorg of wil men samenkomen naar aanleiding van een
incident. Nieuw zou ook zijn een korte dienst tussen
de middag voor de werkenden in de stad. Deze kan
hen juist de verstilling en rust geven tijdens drukke
werkdagen en beter passen in een weekschema dan
de zondagse ochtenddienst. Deze nieuwe vormen
kunnen – met behoud van de huidige kwaliteit - inhoud
geven aan de ‘kerk in de stad’ die de Kloosterkerk
wil zijn.

DEELNEMERS: GERT VAN WAGENINGEN, MICHEL DE VOS, MITCHELL VAN WAAIJ,
GIULIA OLENROOT, RONALD VAN BOCHOVE, ARJEN VAN DRIEL KLUIT, URSULA
CRAMER BORNEMANN, CATELIJNE ELISSEN, GERHARD VAN ROON, LORENZO
DORIGO, KAREL BLEI EN EMILIE SCHREUDER.

De Klooster | Seizoen 2019-2020 | 29

100 JAAR KLOOSTERKERKGEMEENTE
Vrijdag 19 september 1919 werd de eerste steen gelegd voor de Duinoordkerk aan de Adriaan Goekooplaan. Op 17 december 1920 vond daar de
eerste kerkdienst plaats. Omdat de gemeente van de Kloosterkerk daaruit
is voortgekomen zal er dit seizoen regelmatig aandacht besteed worden
aan het 100-jarig bestaan van de gemeente.
Gekozen is voor drie ‘rode draden’ in het jubileumjaar:
• Beweging in de liturgie; vrij naar de oorspronkelijk in de Duinoordkerk
ontstane ‘Liturgische Beweging’, vooral te merken op zondagen.
• Jeugd en jongeren in de schijnwerpers, met enkele bijzondere projecten.
• Kerk voor de stad en kerk aan de stad; aanbod door het jaar heen, met
activiteiten met een historisch tintje en open naar de buurt, de stad en
het land.
Zondag 22 september is de aftrap van het
jubileum met een speciale kerkdienst. En
uiteraad ontbreekt ook in dit jaar de koffie
niet. Raadpleeg voor de overige activiteiten rondom het jubileum regelmatig de
website www.kloosterkerk.nl.
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AGENDA
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ZONDAGEN
KERKDIENSTEN
Het hart van het leven van de Kloosterkerk
is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting
met God gezocht en gevierd. Heel het
leven klinkt mee, met al z’n vragen en
twijfels, angsten en verlangens. Het wordt
in gesprek gebracht met wat ons wordt
aangereikt in en door de verhalen uit de
Bijbel, de sacramenten, de gebeden,
muziek en stilte.

• Een keer per maand (en altijd op hoogtijdagen) verleent het Kloosterkerkkoor
onder leiding van Daniël Rouwkema
medewerking aan de dienst.
• Iedere laatste zondag van de maand
(m.u.v. juli) wordt tijdens de dienst een
cantate van J.S. Bach uitgevoerd door
de Residentie Bach Ensembles onder
leiding van Jos Vermunt. Deze diensten
beginnen om 10.30 uur (zie pagina 21).

de andere Lekenpreker. Hij begon als leerkracht in het basisonderwijs en maakt in
2004 de overstap naar de politiek. Eerst
bij de Tweede Kamerfractie van het CDA
en vervolgens bij het ministerie van OCW.
In 2010 wordt hij wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin in Rotterdam. Sinds
oktober 2017 is De Jonge minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het
kabinet-Rutte III. De Preek van de Leek
begint om 17.00 uur.

PREEK VAN DE LEEK
Voor de diensten geldt:
• De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur, met uitzondering
van de cantatediensten die beginnen
om 10.30 uur.
• Eens per maand wordt in de dienst
avondmaal gevierd, doorgaans op de
tweede zondag.
• Ten minste vier keer per jaar wordt er in
een dienst gedoopt.
• Muzikale begeleiding wordt verzorgd
door Geerten van de Wetering.

SEPTEMBER 2019
zo 1

wo 4
zo 8

zo 8

zo 8

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
12.45 uur
Pauzeconcert > p36
10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal,
crèche en kinderdienst
10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
10.00 uur
Over de rivier > p 37

zo 8

zo 8
ma 9
vr 13
za 14
za 14

Dit jaar is er een miniserie Preek van de
Leek, maar de Lekenprekers zijn allerminst
'mini'. Advocaat en hoogleraar Liesbeth
Zegveld is gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen
en zet zich in het bijzonder in voor oorlogsslachtoffers. In 2011 kreeg ze de Clara
Meijer-Wichmann penning en in 2014
ontving zij de Amsterdamse Dekenprijs.
In 2016 werd Zegveld gekozen als Meest
Gewaardeerde Advocaat van het jaar.
Minister en vicepremier Hugo de Jonge is

11.15 uur
Ouders, kinderen en
koffie > p 40
13.00 uur
Uit Festival Den Haag
20.00 uur
Literatuurkring > p 35
19.00 uur
Jeugdkapelkamp > p 38
10.00 uur
Kloosterkerkkamp > p 39
10.00 uur
Open Monumentendag > p 41

Wanneer
17 november: Liesbeth Zegveld.
24 november: Hugo de Jonge.

ZIN OP ZONDAGMIDDAG
Eens per maand opent de Kloosterkerk
haar deuren voor Zin op Zondagmiddag,
steeds om 17.00 uur. De activiteiten zijn
divers, maar altijd voert de muziek de
boventoon.
Wanneer
13 oktober: Evensong.
3 november: Uitvoering van Elckerlyc in
samenwerking met de Haagse Kunstkring
en Kloosterkerkforum.
8 december: Adventvesper.
12 januari: Nieuwjaarsvesper en
vrijwilligers bijeenkomst.
9 februari: Evensong in het kader van
100 jaar Kloosterkerkgemeente.
8 maart: Sieben Letze Worte - Joseph
Haydn m.m.v. Karin Kuijper (piano) en
ds. Rienk Lanooy (teksten) i.s.m. Kloosterkerkforum.
5 april: The Cruciﬁxion (John Stainer).
14 juni: Evensong m.m.v. Kloosterkerkkoor
o.l.v. Daniel Rouwkema & Geerten van de
Wetering (orgel).

zo 15 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
zo 15 12.00 uur
Open Monumentendag > p 41
wo 18 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
wo 18 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
za 21 16.00 uur
Orgelconcert > p 36
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zo 22 10.00 uur
Kerkdienst 100 jaar
Kloosterkerkgemeente
m.m.v. het kerkkoor,
crèche en kinderdienst
zo 29 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst

OKTOBER 2019
di 1

10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35

ONTMOETEN EN VERDIEPEN
ABC VAN DE CHRISTELIJKE
TRADITIE

U2 IS BETER TE BEGRIJPEN MET KENNIS VAN DE BIJBEL

Hoe lees je de Bijbel? Wat hebben de
schrijvers ervan willen overbrengen? In
welke literaire en gelovige traditie stonden zij en wat hebben hun verhalen vandaag te zeggen? Wat is er bijvoorbeeld
bedoeld met het scheppingsverhaal?
Hoe krijg je toegang tot de poëzie van de
psalmen? Welke ‘verstaanssleutel’ brengt
je verder bij het lezen van een profetie?
Welke betekenissen kunnen er worden
opgeroepen bij namen of begrippen als
God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je
ervaringen in het dagelijks leven daarmee
in verband brengen? Wat betekent het
om te bidden, wat gebeurt er in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden
in de keuzes die je moet maken door een
vorm van christelijke ethiek? Hoe beleef
je de kerk, als instituut?
De kring ABC van de christelijke traditie
is bedoeld voor mensen met soortgelijke
vragen. De leeftijd van de deelnemers
varieert elk jaar van 20 tot 80+. Een deel
van hen besluit op Pinksteren zijn of haar
verbintenis met de christelijke traditie te
bevestigen door de doop, of door, zoals
dat vroeger heette, belijdenis te doen.
De begeleiding is in handen van ds. Rienk
Lanooy bij wie u zich ook kunt aanmelden.
Wanneer
Woensdag 18 september, 2, 23 oktober,
6, 20 november, 4, 18 december, 29 januari,
5, 19 februari, 4, 18 maart, 8, 22 april, 6 mei
en voor wie op de zondag na Pinksteren
(7 juni) z’n verbintenis met de christelijke
traditie wil bevestigen of gedoopt wil
worden is er een bijeenkomst op zaterdag
23 mei, 20.15 uur.

di 1
wo 2
wo 2
wo 2

vr 4

za 5

18.30 uur
Zinnige kost > p 35
10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 34
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
20.00 uur
Jeugdkapel
Bovenbouw > p 37
19.00 uur
Museumnacht

zo 6

zo 6

zo 13

zo 13

zo 13

GEWOON BIJBELLEZEN!
'DE WARE JOZEF' – OVER
JOZEF EN ZIJN BROERS
In je eentje in de Bijbel lezen valt – op z'n
zachtst gezegd – niet altijd mee. Het blijft
een gesloten boek. Je hebt uitleg nodig
van een expert en gesprek met anderen
om de tekst tot je te kunnen laten spreken.
Dat is wat de Kloosterkerk biedt in de
cursus Gewoon Bijbellezen! De ervaring
leert: wie het soms zo vreemde vocabulaire van de Bijbel begint te verstaan, gaat
zich dieper verbonden voelen met zijn
wortels, de christelijke traditie die onze
cultuur draagt.

DE BIJBEL ALS CULTUREEL
ERFGOED
De invloed van de Bijbel op onze cultuur
kan moeilijk overschat worden. Dat geldt
niet alleen voor wat we in beperktere zin
cultuur noemen: Rembrandt verstaan
zonder kennis van het Aloude en Nieuwe
Testament is lastig, en dat betreft ook
Dante, Shakespeare, Wolkers, Bach en U2.
Maar het geldt ook breder: de uitwerking
van de Statenvertaling op onze taal is
groot, en de moraal van de Bijbel – dat
de Eeuwige opkomt voor de zwakke – is
doorgedrongen in de haarvaten van onze
maatschappij. Om de tijden te verstaan is
kennis van de Bijbel onontbeerlijk. In deze
cursus geeft prof. dr. Bert Jan Lietaert
Peerbolte u in drie avonden een boeiende
doorkijk in de betekenis van de Bijbel voor
onze cultuur. De kosten bedragen € 5,00
per avond.
Wanneer
Dinsdag 5, 12 en 19 november, 20.15 uur.

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
m.m.v. het kerkkoor, crèche
en kinderdienst
11.15 uur
Kijk en Proef Godly
Play > p 40
17.00 uur
Zin op Zondagmiddag > p 32

Dit jaar gaat er gelezen worden uit het
laatste gedeelte van het boek Genesis
waarin de bekende ﬁguur van Jozef de
hoofdrol speelt. De verhalen van de zoon
van Jakob en Rachel en zijn broers verbinden de geschiedenis van de aartsvaders
en -moeders met de uittocht uit Egypte
en geven een antwoord op de vraag: Hoe
kwam Israël eigenlijk in Egypte terecht?
Het verhaal heeft t.o.v. de andere gedeeltes uit Genesis een heel eigen kleur en zijn
oorsprong wordt wel toegeschreven aan
de wijsheidstraditie van Israël, zoals die
van het boek Spreuken. Vóór alles is het
gewoon goed geschreven literatuur
waarin de God van Israël op de achtergrond een leidende rol speelt. De cursus
staat open voor mensen met en zonder
Bijbelkennis, voor gelovigen en andere
zoekers en wordt begeleid door ds. Rienk
Lanooy en de nieuwe predikant
Wanneer
Dinsdag 30 januari, 6, 13 en 20 februari,
20.15 uur.

ma 14 20.00 uur
Literatuurkring > p 35
wo 16 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
zo 20 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
wo 23 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
zo 27 9.30 uur
Minikerkdienst > p 14
zo 27 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
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NOVEMBER 2019
zo 3

zo 3

zo 3

10.00 uur
Kerkdienst met
gedachtenis van de
gestorvenen m.m.v. het
kerkkoor, crèche en
kinderdienst
10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
17.00 uur
Zin op Zondagmiddag /
Kloosterkerforum > p 41

ONTMOETEN EN VERDIEPEN
OCHTENDBIJBELGROEP

onderling gesprek verbinden zij dat met
de persoonlijke ervaringen die ze opdoen
in deze periode. De bijeenkomsten worden
afgesloten met een avondgebed en begeleid door ds. Rienk Lanooy.

Zeven keer ontmoeting en gesprek rondom het Onze Vader. Dit ‘volmaakte gebed’
moge dan overbekend zijn, het verrast nog
steeds. Het bevat veel Bijbelse kernbegrippen en raakt ons dagelijks leven. Aan de
hand van dit gebed dat Jezus ons leerde,
maken we zwerftochten door de Bijbel en
laten we ons aanspreken. In een open
sfeer luisteren naar de Schriften én elkaar.
De bijeenkomsten staan open voor iedereen. Vooraf aan iedere bijeenkomst ontvangen de deelnemers gespreksmateriaal
per email of, voor wie geen internet heeft,
per post. De begeleiding is in handen van
emeritus predikant Klaas Wigboldus.
Wanneer
Woensdag 2 oktober, 6 november,
4 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart,
1 april, 10.15 uur.

ROUW OP JE DAK
Het gemis van een levenspartner kan nog
zo uitgebreid in allerlei boeken beschreven
staan, als je ermee te maken krijgt moet je
toch je eigen weg zien te vinden. Er was
een tijd dat die weg min of meer was uitgestippeld door het sociale verband
waarin mensen leefden. Maar nu deze
verbanden zijn weggevallen komt het
meer aan op de rouwende zelf. Ook al is
de weg van de een vaak heel anders dan
die van de ander, toch kan het verhaal van
de een de ander tot steun zijn. Het geeft
herkenning, begrip, je kunt je eraan spiegelen. Tijdens drie bijeenkomsten ga je in
gesprek over de rouw ‘die op je dak is gekomen’. Soms kwam ze onverwacht, soms
zag je haar aankomen, maar eigenlijk ging
het altijd anders dan je dacht dat het zou

di 5
wo 6

di 5

wo 6
wo 6

10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
20.15 uur
De Bijbel als cultureel
erfgoed > p 33
10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 34
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36

Wanneer
Woensdag 26 februari, 11, 25 maart en
8 april 2020, 19.15 uur.

GEDOOPT EN HOE NU VERDER?

gaan. Om het gesprek gaande én overzichtelijk te houden bestaat een groep uit
minimaal vijf en maximaal acht personen.
Voorafgaand is er een persoonlijk gesprek
met iedere deelnemer. De begeleding is
in handen van ds. Rienk Lanooy.
Wanneer
Woensdag 15, 22 en 29 januari, 10.15 uur.

VASTENGROEP
Vasten in de tijd voor Pasen is een oude
traditie. Veel mensen weten uit ervaring
dat het zinvol is om deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel, tijd, gebed en aandacht. Zo komen
ze – voor even – los van hun 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. In

zo 10 10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
- Oogstdienst, crèche en
kinderdienst
di 12 20.15 uur
De Bijbel als cultureel
erfgoed > p 33
vr 15 19.30 uur
Sirkelslag KIDS > p 39
za 16 10.00 uur
Verkoping > p 41
zo 17 10.00 uur
Kerkdienst - Vergeving,
crèche en kinderdienst

zo 17
di 19

wo 20
wo 20

za 23
zo 24

Als je je kind in de Kloosterkerk laat dopen
beloof je als ouder(s) dat je je kind zult
opvoeden in de geest van het evangelie.
Maar hoe doe je dat? Als je zelf met de
christelijke traditie bent opgevoed, kan de
vorm waarin dat gebeurde als verouderd
aanvoelen. Denk maar aan het bekende
liedje ‘Ik ga slapen, ik ben moe’. Dat kent
een tweede couplet waar veel ouders niet
achter kunnen staan. En Bijbellezen aan
tafel zoals dat vroeger gebeurde zie je
jezelf misschien ook niet doen. Op één
avond reiken de predikanten van de
Kloosterkerk vormen aan, die beter passen bij deze tijd en cultuur. De volgende
thema’s komen aan bod: Wat zijn goede
kinderbijbels en op welke manier kun je
deze een plaats geven in het leven van
een kind? Hoe geef je vorm aan rituelen
thuis? Hoe ga je om met de moeilijke vragen waarmee een kind je kan overvallen?
De avond is bedoeld voor alle ouders die
hun kind lieten dopen in 2019. Andere
belangstellenden zijn vanzelfsprekend
ook welkom. Begeleiding: door ds. Rienk
Lanooy en de nieuwe predikant. Graag
aanmelden bij ds. Rienk Lanooy.
Wanneer
Dinsdag 10 maart, 20.15 uur.

17.00 uur
Preek van de Leek > p 32
20.15 uur
De Bijbel als cultureel
erfgoed > p 33
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
16.00 uur
Orgelconcert > p36
10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
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zo 24 10.30 uur
Cantate met kinderen > p 38
zo 24 17.00 uur
Preek van de Leek > p 32
ma 25 20.00 uur
Literatuurkring > p 35

DECEMBER 2019
zo 1

10.00 uur
Kerkdienst met doop
m.m.v. het kerkkoor,
crèche en kinderdienst

LITERATUURKRING
Ook in de moderne tijd worden er krachtige verhalen geschreven over Bijbelse
thema's als vriendschap en trouw, verlangen en berouw. In de literatuurkring
bespreken we die literaire kunstwerken.
Zo'n gesprek leidt tot verdieping en begrip, zowel van het verhaal, als van de
medemens met wie je in gesprek bent. De
leeservaringen van de deelnemers staan
centraal. De begeleiding is in handen van
Esther van Bijsterveld en Mijnie Jasper.
Ook als je maar af en toe een avond kunt
bijwonen, ben je van harte welkom

VOOR STUDENTEN EN YOUNG
PROFESSIONALS: 1 X 3
We gaan weer beginnen met een serie
avonden voor Young Professionals en
studenten: geen lang commitment, maar
drie avonden waarin drie Bijbelverhalen
of een andere tekst centraal staan. In het
voorjaar hoor je er meer over! De begeleiding: is in handen van ds. Rienk Lanooy en
de nieuwe predikant.
Wanneer
Donderdag 5, 12 en 19 maart, 20.15 uur.

ZINNIGE KOST
Wanneer
Maandag 9 september Herman Melville –
Moby Dick, 14 oktober Julian Barnes –
Alsof het voorbij is, 25 november Rob
van Essen – De goede zoon,13 januari
Kees van Beijnu – Het verboden pad,
2 maart Annet Schaa – Lampje, 30 maart
Connie Palmen – Jij zegt het, 20 april
Door de deelnemers zelf uitgekozen
poëzie, de avonden beginnen telkens
om 20.00 uur.

Een zinnig gesprek, bij een heerlijke
maaltijd. Dat is wat ons voor ogen staat
bij deze Diners pensants, naar een idee
van de ﬁlosoof Alain de Botton. Er is een
tafelheer of -dame, die het gesprek aanjaagt. In plaats van menukaarten zijn er
gesprekskaarten. Aan de tafels van zes
vormen deze het uitgangspunt van gesprek. De vegetarische maaltijd wordt
verzorgd door Sämi Bangerter. Deelnemers brengen zelf een flesje wijn mee.
Voor de activiteit wordt een bijdrage van
€ 15,00 gevraagd. Opgave is noodzakelijk
en kan tot 12.00 uur op de maandag voor
de bijeenkomst. De avonden zijn open
voor mensen van alle leeftijden.
Wanneer
Dinsdag 1 oktober, 3 december, 3 maart
en 12 mei, 18.30 uur.

sprekers geven lezingen met beeld en
geluid over een breed scala aan onderwerpen waarover we vervolgens met elkaar van gedachten wisselen. We sluiten
onze bijeenkomst af met een heerlijke
drie-gangen-lunch. Tijdens de bijeenkomst is ruimschoots gelegenheid om
contacten te leggen. Onderwerpen zijn
onder meer Kabbala, 200 jaar Koninkrijk,
Voltooid leven, Reis door China. De bijdrage is € 5,00 per bijeenkomst.
Wanneer
Dinsdag 1 oktober, 5 november,
17 december, 14 januari 2020, 18 februari,
24 maart, 28 april, 9 juni, 7 juli (excursie),
11 augustus, vanaf 10.00 uur.

GESPREKSGROEPEN
De Kloosterkerk kent een twaalftal gespreksgroepen, waarin een aantal keren
per jaar gesproken wordt over zaken die
te maken hebben met godsdienst en/of
geloven. Sommige groepen functioneren
zelfstandig, andere ontvangen leiding
van de predikanten. Het is mogelijk u
individueel op te geven voor deelname
aan een groep. U kunt zich ook aanmelden met een eigen groep. De groepen
bestaan uit 10 tot maximaal 15 personen.
Deelnemers hoeven geen lid te zijn van
de Kloosterkerk. De predikant kan de gesprekken de eerste twee jaar begeleiden.
Daarna wordt desgewenst naar andere
begeleiding gezocht. Er wordt dan wel
een bijdrage in de onkosten gevraagd.

LEZING EN LUNCH
De gastvrije ontvangst, de boeiende
lezing, de heerlijke lunch en de onderlinge ontmoeting, dat is waar het bij
Lezing en Lunch om gaat. Deskundige

zo 1

zo 1

di 3
wo 4
wo 4
wo 4

10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
11.15 uur
Ouders, kinderen en
koffie > p 40
18.30 uur
Zinnige kost > p 35
10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 34
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33

zo 8

10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal,
crèche en kinderdienst
zo 8 17.00 uur
Zin op Zondagmiddag > p 32
zo 15 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
di 17 10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35
wo 18 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
wo 18 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33

Wanneer
Over het algemeen op dinsdag (overdag
of ‘s avonds), 4 à 5 keer per jaar.

zo 22 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
zo 22 16.30 uur
Kloosterkerkforum /
Kinderkerstfeest > p 41
di 24 22.30 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
wo 25 10.00 uur
Kerkdienst m.m.v. het kerkkoor, crèche en kinderdienst
zo 29 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
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di 31

19.30 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst

JANUARI 2020
zo 5

zo 5

wo 8

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 34

MUZIEK
ORGELCONCERT:
HOLLANDSE NIEUWE
Concert door leden van het Herz Ensemble, een ensemble voor nieuwe muziek
geformeerd rondom de AustralischNederlandse componiste Kate Moore.
Op het programma staan werken van
Kate Moore, waaronder een nieuw werk
voor panfluit en orgel, en andere hedendaagse werken van Nederlandse bodem
(onder anderen Daan Manneke). De uitvoering is in handen van Matthijs Koene
(panfluit), Geerten van de Wetering
(orgel) e.a. De toegangsprijs is € 10,00.
Wanneer
Zaterdag 21 september, 16.00 uur.

ORGELCONCERT:
TRIO CORTADO & ORGEL
Het Haagse Trio Cortado bestaat uit de
unieke bezetting fluit (Hannah de Witte),

althobo (Arthur Klaassens) en basklarinet
(Jasper Grijpink). Omdat er vrijwel geen
muziek geschreven is voor deze bezetting, speelt het trio voornamelijk arrangementen. De unieke bezetting geeft het
ensemble een uitzonderlijke klank, die
zich goed leent voor samenspel met het
orgel (Geerten van de Wetering). In dit
programma ontmoeten het grootse orgel
en het klein bezette Trio Cortado elkaar.
Het orgel is op zichzelf al in staat om hele
symfonie-orkesten omver te blazen. Wat
kan Trio Cortado daar nog aan toevoegen?
Kom en beluister het zelf, in een bijzonder
programma met (bewerkingen van)
muziek van Bach tot Ravel! De toegang
bedraagt € 10,00.
Wanneer
Zaterdag 23 november, 16.00 uur.

zo 12

10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal,
crèche en kinderdienst
zo 12 10.00 uur
Serious Quest > p 39
zo 12 17.00 uur
Zin op Zondagmiddag > p 32
ma 13 20.00 uur
Literatuurkring > p 35
di 14 10.00 uur
Lezing en Lunch > p35
wo 15 10.15 uur
Rouw op je dak > p 34
wo 15 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36

zo 19

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
zo 19 10.00 uur
Serious Quest > p 39
zo 19 17.00 uur
Kloosterkerkforum > p 41
wo 22 10.15 uur
Rouw op je dak > p 34
zo 26 10.00 uur
Serious Quest > p 39
zo 26 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst

PAUZECONCERTEN
Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk pauzeconcerten gehouden
op de 1ste en 3de woensdag van de maand.
De concerten duren een half uur en zijn
gratis toegankelijk. De organisatie van de
concerten berust bij de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk. In de programmering wordt veel ruimte geboden aan jonge
musici en wordt gestreefd naar een gevarieerd muziekaanbod van hoge kwaliteit.
De pauzeconcerten mogen zich in een
ruime belangstelling verheugen.Traditiegetrouw staan er in de maanden juli en
augustus orgel-pauzeconcerten op het
programma. Zie voor het programma de
Kloosterkerknieuwsbrief en de website
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.
Wanneer
Iedere 1ste en 3de woensdag van de maand,
12.45 uur.

wo 29 10.15 uur
Rouw op je dak > p 34
wo 29 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
do 30 20.15 uur
Gewoon Bijbellezen! > p 33

zo 2

wo 5
wo 5
wo 5

FEBRUARI 2020
zo 2

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
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do 6
vr 7

10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 34
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
20.15 uur
Gewoon Bijbellezen! > p 33
19.30 uur
Sirkelslag Young > p 39

KINDEREN EN JONGEREN
KINDERDIENSTEN

komen stappen. Daarna krijg je een leuke
herinnering mee.

Tijdens de kerkdienst zijn kinderen van de
basisschoolleeftijd welkom bij de kinderdiensten. Daar krijgen zij de gelegenheid
om op speelse wijze bekend te worden
met de rijke Bijbelverhalen. Elke week zijn
er twee groepen; voor kinderen van groep
1-4 en voor kinderen van groep 5-8. Elke
maand staat een thema centraal waar ook
de ‘grote mensen’ mee bezig zijn. Door
gesprek, spel en creatieve verwerking
gaan de kinderen met de verhalen aan de
slag. Daarnaast wordt zo vaak als mogelijk
gewerkt met Godly Play (zie pagina 40).
De kinderen collecteren tijdens de kinderdienst voor een eigen diaconaal doel.
Wanneer
Iedere zondag, in de zomervakantie is er
slechts één groep tijdens de kerkdiensten.
Op feestdagen is het extra druk in de
kinderdiensten. Ouders zijn dan van harte
uitgenodigd om een handje te komen
helpen. Opgeven kan via jeugdwerk@
kloosterkerk.nl.

Wanneer
Zondag 8 september, 10.00 uur.

JEUGDKAPEL ONDERBOUW
Zit jij in de onderbouw van de middelbare
school? Dan ben je iedere eerste zondag
van de maand welkom bij de Jeugdkapel.
Met spelletjes, luisteren naar muziek, kijken naar een stukje ﬁlm en/of een serieus
gesprek leren we elkaar, de Bijbel en God
beter kennen. Naast deze bijeenkomsten
zijn er nog meer activiteiten voor jouw
leeftijd zoals een kampweekend, Serious
Quest, Sirkelslag en het kerstdiner.
lekkers klaar. Aan het einde van de dienst
worden de kinderen in de kerk gebracht.
Zij kunnen dan het laatste lied meemaken
en de zegen ontvangen.

Wanneer
Vanaf 8 september op iedere eerste
zondag van de maand, met uitzondering
van de zomervakantie, 10.00 uur.

Wanneer
Iedere zondag, met uitzondering van de
zomervakantie, tijdens de kerkdiensten.

JEUGDKAPEL BOVENBOUW

CRÈCHE

OVER DE RIVIER:

Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn tijdens de
kerkdienst welkom bij de crèche. Hier vinden de kinderen een plek waar ze veilig
en rustig kunnen spelen en naar een mooi
verhaal kunnen luisteren. In de crèche is
allerlei speelgoed dat hen zal helpen om
de Bijbelverhalen te verkennen. Het oppasteam is vanaf een kwartier voor aanvang
van de kerkdienst aanwezig. Het is ﬁjn als
ouders voor hun kind meenemen wat
tijdens de kerkdienst nodig is, zoals luiers
en eventueel iets te eten of drinken. In de
crèche staat in elk geval limonade en iets

Je hebt een grote stap gezet dit jaar! Je
bent van groep 8 op de basisschool naar
de middelbare school gegaan. Ineens ben
je niet meer de oudste en ineens worden
er andere dingen van je verwacht. Ook in
de kerk zet je een stap. Ging je eerst elke
week naar de kinderdiensten, vanaf nu
ben je een keer per maand welkom in de
jeugdkapel. Je bent nog een beetje groter
geworden, nog een stapje dichterbij volwassenheid. Deze levensgrote stap in je
leven willen we samen met jou vieren.
Hiervoor mag je in de kerk over ‘de rivier’

zo 9

10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
m.m.v. het kerkkoor, crèche
en kinderdienst
zo 9 17.00 uur
Zin op Zondagmiddag > p 32
do 13 20.15 uur
Gewoon Bijbellezen! > p 33
zo 16 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
di 18 10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35
wo 19 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36

wo 19 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
do 20 20.15 uur
Gewoon Bijbellezen! > p 33
zo 23 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
wo 26 19.15 uur
Vastengroep > p 34

Zit jij in de bovenbouw van de middelbare
school? Dan ben je op een maandelijkse
bijeenkomst op vrijdag welkom bij de
bovenbouwgroep. We komen in de kerk
bij elkaar. In een informele sfeer staat
ontmoeting centraal en is er ruimte voor
een inhoudelijk gesprek of een activiteit
buiten de muren van de Kloosterkerk.
Ook zijn er enkele thema-activiteiten.
Sluit jij graag aan? Kom langs of mail naar
jeugdwerk@kloosterkerk.nl.
Wanneer
Start op vrijdag 4 oktober, daarna maandelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur, de data hiervoor
worden per bijeenkomst gepland.

MAART 2020
zo 1

zo 1

zo 1

ma 2
di 3

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
11.15 uur
Ouders, kinderen en
koffie > p 40
20.00 uur
Literatuurkring > p 35
18.30 uur
Zinnige kost > p 35
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wo 4
wo 4
wo 4

do 5

zo 8

10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 34
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
20.15 uur
Voor Studenten en Young
Professionals > p 35
10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
m.m.v. het kerkkoor, crèche
en kinderdienst

KINDEREN EN JONGEREN
CANTATE MET KINDEREN
Cantate, dat is een bijzonder woord. Je
hebt het vast al eens gehoord, want iedere
laatste zondag van de maand is er iets
mee in de kerk. Door de gang achter de
witte muur klinkt dan muziek van de
componist J.S. Bach. Ellen van der Sar
zingt zelf al jaren mee met het Residentie
Kamerkoor. Ze weet heel veel van Bach.
Op zondag 24 november komt Ellen vertellen over de wondere wereld van de
componist van de cantates. Zij zal dit doen
aan de hand van de cantate die op deze
zondag gespeeld wordt in de kerkdienst.
Je kan vragen stellen over het hoe en
waarom. Na een korte bijeenkomst kom
je terug in de kerkdienst om voorin de
kerkbanken te luisteren naar de cantate
van die zondag. En kun je het verhaal van
Bach van die dag zelf zien en horen!
Wanneer
Zondag 24 november, 10.30 uur.

GROTE VERHALEN VOOR
KLEINE OREN
Het zijn zulke prachtige verhalen: die over
de schepping van de hemel en de aarde,
over Adam en Eva in het paradijs, Noach
en de ark, en de torenbouw van Babel. Wat
je er ook van mag denken en of je er nu
vertrouwen uit put of niet – deze verhalen
hebben onze cultuur mede bepaald. Literatuur, beeldende kunst en muziek zijn
bijna niet zonder te denken. Op school
worden de Bijbelse verhalen vaak niet
meer verteld. Ouders komen er thuis lang
niet altijd aan toe. Dat is jammer, want
kinderen kunnen ervan genieten. Hun
fantasie wordt erdoor geprikkeld. Ze kunnen ervan leren, zich verwonderen. En

zo 8

17.00 uur
Zin op Zondagmiddag /
Kloosterkerkforum > p 41
di 10 20.15 uur
Gedoopt en hoe nu
verder? > p 34
wo 11 19.15 uur
Vastengroep > p 34
do 12 20.15 uur
Voor Studenten en Young
Professionals > p 35
zo 15 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst

aan de hand van deze verhalen kun je
met hen over levensvragen praten. In de
Kloosterkerk kunnen kinderen van de
basisschoolleeftijd naar de grote verhalen
uit onze christelijke cultuur komen luisteren. De vertellers brengen het verhaal tot
leven. Zij maken daarbij gebruik van allerlei voorwerpen, zodat er ook iets te zíen is.
Zij zijn geschoold in de vertelmethode
van Godly Play. Na het verhaal kunnen de
kleine kinderen iets maken, waarin ze hun
indrukken verwerken. De oudere kinderen
krijgen de gelegenheid om alle vragen die
ze maar kunnen bedenken te stellen: De
aarde is toch niet geschapen, maar ontstaan door de ‘Big Bang’? Wat bedoelt de
verteller, wanneer hij zegt dat God sprak?
Is er wel een God? Hoe kan een slang nou
praten? Dat is toch onzin? Eén van de predikanten van de Kloosterkerk kan indien
gewenst met hen zoeken naar antwoorden en hen vertellen van de symbolische
betekenis van de Bijbelse verhalen.
Wanneer
Op verzoek, maximaal 15 kinderen. Er
wordt per kind een bijdrage gevraagd.

JEUGDKAPELKAMP
Ook dit jaar weer is er kamp voor de
Jeugdkapellers. Ga je naar het eerste,
tweede of derde jaar van de middelbare
school dan ben je van harte welkom op
elke eerste zondag van de maand bij de
jeugdkapel. Op kamp kun je elkaar op een
leuke manier beter leren kennen. Dankzij
jou, de barbecue, de leiding (ja, die moet
ook mee), lekker kletsen met elkaar bij
het kampvuur, inspirerende gesprekken
bij het mooie Bijbelverhaal en de leuke
spelletjes die we gaan doen, kan het een

wo 18 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
wo 18 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
do 19 20.15 uur
Voor Studenten en Young
Professionals > p 35
zo 22 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
di 24 10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35?
wo 25 19.15 uur
Vastengroep > p 34

zo 29 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
ma 30 20.00 uur
Literatuurkring > p 35

zo 5

zo 5

zo 5

APRIL 2020
wo 1
wo 1

10.15 uur
Ochtendbijbelgroep > p 35
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
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wo 8
wo 8
wo 8

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
17.00 uur
Zin op Zondagmiddag > p 32
19.15 uur
Vastengroep > p 34
20.00 uur
Vesper
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33

onvergetelijke tijd worden. Ga je mee?
De kosten bedragen ongeveer € 40,00.
Aanmelden vóór 1 september per mail bij
jeugdwerk@kloosterkerk.nl.

teams mee om de hoofdprijs. Voor kinderen
van groep 6, 7 en 8. Meer informatie op
www.sirkelslag.nl/kids, deelname gratis,
aanmelden via jeugdwerk@kloosterkerk.nl.

Wanneer
Vrijdag 13 tot en met zondag 15 september;
vrijdag om 19.00 uur met volle maag op
locatie verzamelen, zondag om 16.00 uur
op de locatie in Dordrecht ophalen.

Wanneer
Vrijdag 15 november, 19.00 uur deur open,
start 19:30 uur.

KLOOSTERKERKKAMP
Vind jij het ook zo leuk om lekker buiten
te spelen en andere kinderen van jouw
leeftijd die ook naar de kerk gaan te ontmoeten? Tussen de bomen en het water
vindt dit jaar weer het kinderkamp plaats
voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en
met 11 jaar. Het kamp wordt begeleid door
een groep vrijwilligers die ook steeds weer
veel plezier beleven aan deze activiteit.
Wij hebben er weer veel zin in en kijken
er naar uit dat ook jullie (weer) met ons
meegaan. De kosten bedragen ongeveer
€ 35,00. Aanmelden vóór 1 september
per mail bij jeugdwerk@kloosterkerk.nl.
Wanneer
Zaterdag 14 en zondag 15 september; zaterdag 10.00 uur bij de locatie verzamelen, zondag om 16.00 uur bij de locatie in
Dordrecht ophalen.

SIRKELSLAG KIDS
Ieder jaar staat er een ander Bijbelverhaal
centraal bij Sirkelslag KIDS. Je ontdekt
steeds meer van dit verhaal én wat het jou
wil vertellen. Sportieve spellen, test van
jouw Bijbelkennis en echte breinbrekers
helpen je bij het strijden. Tegelijkertijd
strijden er in het land honderden andere

do 9

vr 10

vr 10

za 11

20.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
m.m.v. het kerkkoor, crèche
en kinderdienst
12.30 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
20.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
22.30 uur
Kerkdienst met doop
m.m.v. het kerkkoor,
crèche en kinderdienst

zo 12

10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
m.m.v. het kerkkoor, crèche
en kinderdienst
wo 15 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
zo 19 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
ma 20 20.00 uur
Literatuurkring > p 35
wo 22 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33

SIRKELSLAG YOUNG
Tijdens Sirkelslag Young ga je met leeftijdgenoten (onderbouw van de middelbare
school ) als team de online strijd aan met
andere jeugdteams in het land. Als jongeren uit de onderbouw van de middelbare
school worden jullie volop uitgedaagd.
Ingrediënten voor de mogelijke winst zijn:
een competitieve instelling, een creatief
brein en parate Bijbelkennis. Meer informatie vind je op www.sirkelslag.nl/young,
deelname is gratis, aanmelden kan via
jeugdwerk@kloosterkerk.nl
Wanneer
Vrijdag 7 februari, 18:00 uur samen eten,
avond begint rond 19:30 uur.

SERIOUS QUEST
Als puber groei je hard en ineens steek je
met kop en schouder boven jouw ouders
uit. Om te kunnen groeien en verder te
komen, moet je keuzes maken. Wat doe
ik wel, of niet? Ga ik nu Snapchatten op
mijn smartphone of ga ik mijn proefwerk
leren? In de tijd van de Bijbel was dit al
een hot item. In deze Serious Quest staan
drie verhalen centraal. Voor tieners uit de
onderbouw van de middelbare school.
Wanneer
Zondag 12, 19 en 26 januari, 10.00 uur.

za 25 10.00 uur
Verkoping > p 41
zo 26 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
di 28 10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35

MEI 2020
zo 3

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
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zo 3

10.00 uur
Jeugdkapel
Onderbouw > p 37
wo 6 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
wo 6 20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
zo 10 10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
m.m.v. het kerkkoor, crèche
en kinderdienst
di 12 18.30 uur
Zinnige kost > p 35

KINDEREN EN JONGEREN
M25
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Daag jezelf
uit en zet je in voor kwetsbare mensen in
de samenleving. Zie kanten van Den Haag
die je misschien nooit hebt gezien of meegemaakt. Leer zelf vorm te geven aan ‘iets
goeds doen voor een ander’ en laat je
verrassen door inspirerende ervaringen
met M25 Den Haag. Waar mogelijk sluiten
we met tieners en jongeren van de Kloosterkerk aan bij de diverse diaconale activiteiten die M25 organiseert.
Meer informatie
Op de website www.m25denhaag.nl.

GODLY PLAY
In de Kloosterkerk is er een ruimte die
speciaal ingericht is voor de vertelmethode
Godly Play. (www.godlyplay.nl ) Hier staan
kasten met daarin mandjes en dozen gevuld met houten ﬁguren en vilten doeken,
waarmee Bijbelverhalen al vertellend
kunnen worden uitgebeeld. De ervaring
leert, dat kinderen ín het verhaal komen,
wanneer het zo voor hun ogen wordt
neergezet. Hen wordt de vrijheid geboden
er hun eigen gedachten over te vormen wat ze mooi vinden, wat belangrijk zou
kunnen zijn en wat hun eigen plek in dat
verhaal zou kunnen zijn. Ze krijgen inspiratie. Als het verhaal verteld is en erover
gepraat is, krijgen ze de ruimte en het
materiaal aangereikt om er zelf spelenderwijs mee verder te gaan. Zo vaak als
kan, mogen de kinderen in de Godly Play
ruimte op zondagochtend met hun groep
komen luisteren, zich verwonderen en
spelen. Ze kunnen er dan blijven tot het
einde van de dienst. Met elkaar vieren ze
het samenzijn en vinden ze de zegen om

zo 17

wo 20
do 21

za 23

zo 24

10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
20.15 uur
ABC van de christelijke
traditie > p 33
10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst

zo 31

na de dienst weer het gewone leven in te
gaan. Godly Play wordt ook gebruikt voor
Grote Verhalen voor Kleine Oren, een
activiteit voor scholen en voor groepen
‘grote mensen’.
Wanneer
Op zondag 13 oktober is er Kijk en Proef
Godly Play, aansluitend aan de dienst,
11.15 uur.

OUDERS, KINDEREN EN KOFFIE
Eén keer per kwartaal kunnen ouders met
hun kinderen koffie drinken na de dienst
in de Apostelkapel van de Kloosterkerk.
De kinderen kunnen na een hapje en een

10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst

JUNI 2020
wo 3
zo 7

di 9

drankje spelen in de kerk, dat vinden ze
meestal geweldig. Tegelijk kunnen zij de
kerk zo beter leren kennen, wanneer ze
het orgel, de doopvont en de preekstoel
van dichterbij kunnen bekijken. Terwijl de
kinderen spelen kunnen de ouders elkaar
(beter) leren kennen. Hoewel deze activiteit aansluitend op de kerkdienst wordt
georganiseerd, is het ook mogelijk om
eraan deel te nemen zonder eerst de
dienst te bezoeken.

12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
10.00 uur
Kerkdienst m.m.v. het kerkkoor, crèche en kinderdienst
10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35

zo 14

Wanneer
Zondag 8 september, 1 december en
1 maart, 11.15 uur.

10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal,
crèche en kinderdienst
zo 14 17.00 uur
Zin op Zondagmiddag > p 32
wo 17 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
zo 21 10.00 uur
Kerkdienst, crèche en
kinderdienst
zo 28 9.30 uur
Minikerkdienst > p 14
zo 28 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst
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JULI 2020
wo 1

12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
zo 5 10.00 uur
Kerkdienst met doop
m.m.v. het kerkkoor
di 7
10.00 uur
Excursie Lezing en
Lunch > p 35
zo 12 10.00 uur
Kerkdienst met Avondmaal
wo 15 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36

KLOOSTERKERKFORUM

OVERIG

TONEELSTUK ELCKERLYC

OPEN MONUMENTENDAG

Uitvoering van het 15e-eeuwse toneelstuk Elckerlyc in de hertaling van Willem
Wilmink in samenwerking met de Haagse
Kunstkring. Een stuk over de deugd, het
goede leven en de dood: een moraalstuk
over nog altijd actuele thema's. Het
weekend van Allerheiligen/Allerzielen
leent zich bij uitstek voor uitvoering van
dit bijzondere Middeleeuwse werk. De
entree bedraagt € 5,00.
Wanneer
Zondag 3 november, 17.00 uur.

KINDERKERSTFEEST
Kinderkerstfeest voor kinderen van 4 tot
12 jaar. Met elkaar in een sfeervol versierde
en met kaarsen verlichte kerk bekende
kerstliederen zingen. Een feestelijk uur,
waarin de viering van Kerst centraal staat.
Traditiegetrouw zal warme chocolademelk
worden geschonken en worden rozijnenbroodjes uitgedeeld. En wat zou de kerstviering zijn zonder moeders, vaders, grootouders, vriendjes en buurkinderen? Ook
zij zijn van harte welkom!
Wanneer
Zondag 22 december, 16.30 uur.

POËZIE OVER HET ONZEGBARE
Aan de hand van zijn boek Dicht bij het
onuitsprekelijke: 14 dichters over het
onzegbare (2018) zal Martien Brinkman
ingaan op het werk van Eva Gerlach,
Hanny Michaelis, Rutger Kopland en Joost
Zwagerman. In afwisseling met orgelmuziek
en declamatie zal hij korte inleidingen
houden. Bij Eva Gerlach staat de vraag
naar identiﬁcatie centraal: met wie of wat

zo 19

10.00 uur
Kerkdienst
zo 26 10.00 uur
Kerkdienst

AUGUSTUS 2020
zo 2
wo5
zo 9

10.00 uur
Kerkdienst
12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
10.00 uur
Kerkdienst

kan ik mij verbinden? Hanny Michaelis
overleefde als Jodin de oorlog en zij bleef
nadien haar hele verdere leven zoeken
naar de bron van waaruit zij de dag van
morgen tegemoet zou kunnen zien.
Rutger Kopland kon in interviews het
christelijk geloof afwijzen, terwijl hij in zijn
gedichten blijvend van een religieuze antenne blijk geeft. Joost Zwagerman heeft
een bundel religieuze gedichten geschreven. Gedichten, waarin God voor hem
een aanwezige afwezige is. Martien
Brinkman is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. De organist deze middag is Jan Pieter Lanooy. De
entree is € 5,00.
Wanneer
Zondag 19 januari, 17.00 uur.

DIE SIEBEN LETZTEN WORTE
UNSERES ERLÖSERS AM
KREUZE VAN JOSEPH HAYDN
Pianiste Karin Kuijper, ds. Rienk Lanooy
en de nieuwe predikant verzorgen in
de Veertigdagentijd een uur, waarin Die
sieben letzten Worte unseres Erlösers
am Kreuze van Joseph Haydn ten gehore
gebracht wordt. Haydn schreef het orkestwerk in 1786. De pianoversie volgde een
jaar later met goedkeuring van Haydn. In
het negendelige werk zijn zeven sonates
opgenomen, die corresponderen met de
zeven kruiswoorden van Jezus, zoals deze
in de vier evangeliën zijn weergegeven. Bij
ieder kruiswoord zal een korte meditatie
worden uitgesproken. De entree is € 5,00.

In het weekend van 14 en 15 september
2019 wordt de jaarlijkse monumentendag
gehouden. Het thema dit jaar is Plekken
van plezier. Ook de Kloosterkerk hoopt
een groot aantal bezoekers gastvrijheid
te kunnen bieden. De kerk zal niet alleen
open zijn, er zal ook een doorgaand programma geboden worden.
Wanneer
Zaterdag 14 , vanaf 10.00 uur en zondag
15 september, vanaf 12.00 uur.

VERKOPING
De werkgroep Verkoping organiseert in
het voor- en najaar een verkoping in de
kerk. Alles aan huisraad, curiosa, sieraden,
schoenen, tassen, speel- en linnengoed,
schilderijen, elektrische apparaten, kleding
en boeken kan worden ingebracht. De
inbreng-dagen en -tijden worden te zijner
tijd bekendgemaakt via de nieuwsbrief
en website. Er is een restaurant in de kerk
waar allerlei lekkernijen verkrijgbaar zijn.
De opbrengst is bestemd voor de Kloosterkerk.
Wanneer
Zaterdag 16 november en zaterdag 25 april,
10.00 uur.

Wanneer
Zondag 8 maart, 17.00 uur.

di 11

10.00 uur
Lezing en Lunch > p 35
zo 16 10.00 uur
Kerkdienst
wo 19 12.45 uur
Pauzeconcert > p 36
zo 23 10.00 uur
Kerkdienst
zo 30 10.30 uur
Kerkdienst met cantate,
crèche en kinderdienst

ACTUELE INFORMATIE
De informatie in deze agenda is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Check voor up-to-date informatie, aanvullingen en wijzigingen regelmatig de agenda op onze
website: www.kloosterkerk.nl/agenda.
Voor alle activiteiten geldt, tenzij
anders vermeld, aanmelden bij
het Kerkelijke bureau, telefoon
070 346 15 76 of per mail
kerk.bureau@kloosterkerk.nl.
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PRAKTISCH
Contactgegevens en bereikbaarheid
CONTACTGEGEVENS
Kerkelijk bureau en bestuur Kloosterkerk
Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag
telefoon: 070 346 15 76
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl
Openingstijden: dnsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.kloosterkerk.nl
Twitter: @Ds_Kloosterkerk
Volg ons op Facebook
Kosterij
Dick van Woerkom en John Groot
telefoon: 06 448 67 280, dinsdag t/m
vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur
e-mail: kosterij@kloosterkerk.nl

BEREIKBAARHEID
Bureaucoördinator
Ilja de Weerd
telefoon 070 346 15 76
e-mail: i.deweerd@kloosterkerk.nl
Predikant
Ds. Rienk Lanooy
telefoon: 070 324 47 79
e-mail: lanooy@Kloosterkerk.nl
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m
vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur (vaste
vrije dagen maandag en zaterdag)

Openbaar vervoer
• halte Kneuterdijk: tram 1, bus 22 en 24
• halte Buitenhof: tram 15, 16, 17, 29,
bus 22 en 24
• voor actuele informatie en vertrektijden
www.9292ov.nl en htm.nl
Met de auto
Parkeren op de openbare weg is zondagmorgen tot 13.00 uur kosteloos. Voor de
deur zijn plaatsen voor invaliden beschikbaar. De dichtstbijzijnde parkeergarages:
• Noordeinde in de Heulstraat
• Parkstraat, ingang Oranjestraat
• Museumkwartier, Korte Voorhout

Lid worden van de gemeente van
de Kloosterkerk
Voelt u zich verbonden met de identiteit
van de Kloosterkerk en wilt u verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van
de gemeente en de activiteiten van de
Kloosterkerk, word dan lid. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van
de Kloosterkerk en ook verkrijgbaar op
de informatietafel, te vinden op zondag
in de wandelruimte. U kunt ook bellen
met het kerkelijk bureau. Nieuwe leden
krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Elke wijk heeft een
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contactpersoon die contact op neemt
met de nieuwe leden, wonende in zijn/
haar wijk. De leden ontvangen de maandelijkse nieuwsbrief van de Kloosterkerk
per e-mail. De leden leveren een ﬁnanciële bijdrage die vergelijkbaar is met een
lidmaatschap van een sportvereniging.
De leden ontvangen jaarlijks een brief,
waarin het bestuur van de Stichting
Kloosterkerk, hen informeert over de
begroting. De leden bepalen zelf hoeveel
zij ﬁnancieel bijdragen.
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Een unieke locatie voor uw evenement

KLOOS TO CONGRESS
Zoekt u een inspirerende locatie voor een congres, vergadering, productlancering,
(pers)conferentie of andere zakelijke bijeenkomst? De Kloosterkerk, aan het statige
Lange Voorhout biedt vele mogelijkheden. Goed bereikbaar, midden in het centrum.
Naast een grote kerkruimte, zijn ook verschillende andere ruimtes beschikbaar.
KLOOS TO CULTURE
De Kloosterkerk; meer dan een kerk uit de 15de eeuw. De mystieke en artistieke
ambiance, de rijke historie en de ruimte, kenmerken het gebouw. Een inspirerende
plek voor uw (podium)kunst of expositie, of cultureel evenement?
KLOOS TO CELEBRATE
De Kloosterkerk is een unieke locatie in het hart van de residentie, voor uw sfeervolle
receptie, een stijlvol diner of feestelijke bijeenkomst. Ruim 600 zitplaatsen en naast
meer dan 300m² vrij in te richten vloeroppervlak, zijn er diverse ruimtes met plaats
voor 30 tot 60 personen. De Kloosterkerk is voor bijna elke bijeenkomst een toplocatie.

Vertel ons uw wensen en wij denken mee en doen een voorstel dat past.
Mail i.deweerd@kloosterkerk.nl of bel Ilja de Weerd, 070 346 15 76 en
vind meer informatie op www.kloosterkerk.nl/huur-de-kerk.

Kloosterkerk, kloos to you

