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telefoon: 070 346 15 76, e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl, openingstĳden:
dinsdag t/m vrĳdag van 10.00 tot 12.00 uur | Kosterĳ Dirk vanWoerkom en
John Groot, tel 06 448 67 280, dinsdag t/m vrĳdag van 9.00 tot 14.00 uur, e-mail:
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Een objectief gezien korte tijd kan een eeuwigheid
duren. Toen wij recentelijk op de uitslag van het
eindexamen van onze dochter zaten te wachten,
leken de minuten waarbinnen het verlossende
telefoontje verwacht kon worden, een eeuwig-
heid. Het omgekeerde kennen we ook. De zes
jaren die onze dochter op de middelbare school
doorbracht (met positieve uitslag!) zijn gevoels-
matig voorbij gevlogen, terwijl zes jaren toch best
heel lang duren.

Ook de tijd van de coronapandemie, waarin wij
in de kerk met allerlei beperkingen te maken
hebben gekregen, lijkt intussen een eeuwigheid.
Het mooie vind ik dat wij in die eeuwigheid iets
van de Eeuwige zouden kunnen terugzien.
We mogen er, geloof ik, op vertrouwen dat de
Eeuwige met ons is, wanneer iets eeuwig lijkt
te duren. Of dat nu is als wij wachten op een
spannende uitslag, of tijdens deze langdurige
pandemie.

Daarom past de tentoonstelling die wij in samen-
werking met het Bijbels Museum organiseren, zo
goed in onze kerk. De redactie van ons vernieuwde
magazine De Klooster koos het onderwerp van
deze tentoonstelling, Tijd en Eeuwigheid ook tot
thema van haar eerste nummer. Dit seizoen zullen
er nog vijf volgen. De redactie hoopt daarmee u
nog sterker bij onze gemeenschap te betrekken
dan voorheen. En ik hoop dat de tijd van lezen u
licht valt en voorbij vliegt.

Sanne ten Bokkel Huinink,
voorzitter van het Algemeen
Bestuur van de Kloosterkerk

Tĳd en Eeuwigheid

Heb je behoefte aan een moment van rust, waarin je je kunt bezinnen?
Kom je er niet toe, dit in je eigen leven te organiseren? Dan kun je terecht
in de Kloosterkerk. Het gebouw alleen al is een weldaad. Je kunt er op
adem komen en een kaarsje aansteken, maar er worden ook activiteiten
georganiseerd, die jong en oud kunnen inspireren. Behalve kerkdiensten
– ook voor kinderen en jongeren – zijn er cursussen, concerten, exposities
en evenementen voor alle leeftijden. Welkom, wie je ook bent.

Onze predikanten
De Kloosterkerk wil een open huis zijn voor iedereen. Mensen met heel
verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden vormen de
gemeente. Zij hebben onderling vele relaties, maar een bindende factor
is ons predikantenteam. De predikanten, Rienk Lanooy en Marja Flipse,
gaan voor in de wekelijkse dienst op zondagmorgen, leiden een groot
aantal cursussen en groepsbijeenkomsten en bieden ‘last but not least’
pastorale zorg waar daaraan behoefte bestaat.

Ds. Marja Flipse (38) is opgegroeid in
Goes, Zeeland en is afgestudeerd in
Godgeleerdheid in Leiden. Na haar
studie werkte ze inWales en was daar
van 2008 tot 2020 predikant achter-
eenvolgens in de binnenstadgemeente
van Roath in Cardiff, in de kustplaats
Porthcawl, en in Cardiff. Zĳ heeft op
12 juli 2020 haar intrede gedaan in de
Kloosterkerk. Het jeugdwerk heeft haar
bĳzondere aandacht.

Ds. Rienk Lanooy (57) studeerde na
zĳn middelbare school in Rotterdam-
Zuid Theologie aan de Universiteit
Utrecht. Na een aanstelling aldaar als
Assistent in Opleiding, was hĳ van
1997-2004 predikant in Parĳs voor de
Nederlandstalige gemeenschap en
van 2005-2009 in Chaam voor de
Protestantse gemeente. Vanaf 2009 is
hĳ als predikant aan de Kloosterkerk
verbonden. In 2013 promoveerde hĳ op
een studie over oecumenische dialogen.

De afgelopen vier jaar verscheen
er een ‘dikke’ De Klooster eind
augustus. Dit was een zogenaamd
‘bewaarexemplaar’, omdat het
onder andere het programma
voor het gehele seizoen bevatte.

Dit jaar heeft het bestuur gekozen
voor een nieuwe opzet. Komend
seizoen zal De Klooster zes maal
verschijnen: drie maal in het najaar
en drie maal in de eerste helft van
2022. Elke uitgave biedt naast het
activiteitenprogramma van de des-
betreffende periode – hopelijk -
inspirerende artikelen.

Voor dit eerste nummer heeft de
redactie voor een thema gekozen,
Tijd en Eeuwigheid, de titel van de
prachtige tentoonstelling die in de
Kloosterkerk te zien is.

We zijn benieuwd naar uw reactie
op deze eerste uitgave. Mail die
naar e.schreuder@kloosterkerk.nl
of bel met Emilie Schreuder,
06 487 81 970. Ook als u
geïnteresseerd bent om zelf een
bijdrage te leveren, kunt u met
haar contact opnemen.

Nieuwe opzet van De Klooster

Open huis voor iedereen
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Het mysterie van de eeuwigheid én van de tĳd

Wat is immers tĳd?Wie zou dit gemakkelĳk en kort kunnen verklaren?Wie zou dit ook

maar in gedachten kunnen begrĳpen om daarover iets te zeggen? Maar wat vermelden

wĳ in ons spreken als een vertrouwder en bekender iets dan de tĳd? En we begrĳpen

het natuurlĳk, wanneer we dit zeggen, en we begrĳpen het ook als we het iemand

anders horen zeggen.Wat is dus tĳd? Als niemand het me vraagt, dan weet ik het;

als ik het wil uitleggen aan iemand die me ernaar vraagt, dan weet ik het niet.

(Augustinus, Confessiones)

Zoals wĳ zĳn,
zĳn de tĳden
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Maar wie zich in de tijd gaat verdiepen,
raakt al gauw het spoor bijster en kan niet
anders dan met Augustinus concluderen
dat we er wel mee leven, maar dat we dat
doen zonder werkelijk te doorgronden waar
we het precies over hebben. Ik las het boek
Het mysterie van de tijd van Carlo Rovelli,
autoriteit op het gebied van theoretische
natuurkunde en behept met de gave om
zijn kennis ook in gewone taal te kunnen
verwoorden. Hoe gewoon ook, ik voelde me
al lezend meer dan eens als een kat in een
vreemd pakhuis. Einstein, kwantumzwaar-
tekracht, een wereld zonder tijd, het kwam
allemaal voorbij. Ik las het, snapte het (soms),
zag de deconstruerende kracht van de
natuurkunde: over de tijd die afbrokkelt,
omdat ze niet uniek is, geen richting heeft,
geen 'heden' kent, niet onafhankelijk is. Ik
voelde me verwant met Newton die er van
overtuigd was dat er, naast de 'gewone tijd',
die door onze klokken en hemellichamen
wordt bepaald, ook een absolute tijd is.
Newton dacht dat die absolute tijd hoe dan
ook verstrijkt, ook als er niets verandert.
Buiten ons om is er een soort volkomen tijd,
die haar ongekende gang gaat, of we willen
of niet. Dat geeft houvast, maar Rovelli
vertelde me dat die tijd niet bestaat. Er is
niet één tijd, er zijn er vele. Op de top van de

berg tikt de klok sneller dan op het strand
en wie zal zeggen wat de werkelijke tijd is en
wat is dan 'werkelijk'?
Ik moet denken aan mijn grootvader die de
gewoonte had om, als je naar de tijd vroeg,
die onmiddellijk te relativeren. Het was dan
twaalf uur, maar omdat het zomertijd was,
was het eigenlijk elf uur (zeg ik dat goed?),
of eigenlijk was het weer een andere tijd
omdat de Duitsers in de oorlog ook niet van
de wijzers van de klok hadden kunnen af-
blijven. En in een veel grijzer verleden had
ieder dorp zijn eigen tijd. Pas toen er treinen
gingen rijden ontstond de behoefte om al
die verschillende tijden op elkaar af te stem-
men. Dat was wel zo handig. En we weten
uit eigen ervaring dat de kloktijd (die van
seconden, minuten en uren, de chronos)
een andere is dan de ervaren tijd (de kairos):
een ingrijpende ervaring doet de tijd stil
staan en het wachten op de trein, je afspraak
en, vroeger, je komende verjaardag laat de
tijd trager verstrijken dan de treinreis, je
afspraak en je verjaardag zelf die dan weer
omvliegen. Voorbij, voor je er erg in hebt.

Augustinus, de kerkvader die veel over de
tijd nadacht, schreef in de 4e eeuw: Het zijn
slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat
zeggen de mensen tenminste. Laten we

Deze zomer is in de Kloosterkerk en Museum Escher in Het Paleis de
tentoonstelling Tĳd en eeuwigheid te zien. Een begrippenpaar dat tot de
verbeelding spreekt. In eerste instantie omdat ze een soort contrast lĳken te
vormen. Tĳd is aards, dichtbĳ, alledaags, begrĳpelĳk.We leven ermee alsof het
de gewoonste zaak van de wereld is, zegt Augustinus. Eeuwigheid is hemels,
ver weg, ongrĳpbaar.We leven er niet mee, hoogstens van.
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liever goed leven, dan worden de tijden
vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn,
zijn de tijden. Als er iets over de tijd te zeggen
is, aldus Augustinus, dan dat de mens zelf
zijn tijd is. En daarmee relativeert hij de tijd:
hij is niet een almachtig, onberekenbaar
wezen buiten ons – vaak liefkozend 'Vadertje
Tijd' genoemd – dat ons in zijn greep heeft en
waaraan geen mens ontsnappen kan, maar
hij is er waar de mens is. De mens is zijn eigen
tijd. En daarom is er ook niet één tijd, maar
zijn er ontelbaar vele tijden, ieder met hun
eigen ritme, hun eigen structuur, hun eigen
verhaal, met een verleden en een toekomst
die ook niet buiten de mens om bestaan,
maar alleen in de menselijke geest, als
herinnering en als anticipatie. Via vreemde
omwegen ligt dat dicht aan tegen wat Rovelli
aan het einde van zijn boek schrijft. En we
beginnen te zien dat wij ménsen de tijd zijn.
Die tijd is er waar en zolang wij er zijn. En
waar en zolang we er zijn, zijn we scheppende
wezens. We scheppen zoveel als mogelijk is
een orde in de tijd die wij zelf zijn: de orde
van uren, dagen, maanden, jaren, van de
kalender, van voor of na de oorlog, van de
sabbat, om van ophouden te weten, maar
nog meer scheppen we een orde die ons
helpt bij het zoeken naar betekenis. Daarom
is de ene dag de andere niet, vieren we de
liturgie (minstens) op die ene dag in de week,
omringen we ons met schoonheid tegen alle
dingen in die vergaan, dompelen we ons
onder in muziek, waarin het meer dan in de
andere kunsten draait om de tijd, om het
heden dat zich naar achteren en naar voren
uitstrekt, dé kunst van de herinnering en van
de verwachting. Daarom vieren we onze
feesten, onze persoonlijke en die van het land
en van de kerk en ordenen we ons bestaan

door het als een verhaal te vertellen, aller-
eerst aan onszelf en dan ook aan de ander.
Bij Rovelli eindigt de tijd van de mens met zijn
dood, het is het einde van zijn scheppende,
zijn ordenende kracht. Hij citeert uit het slot
van het boek Prediker waarin de tijd zo'n
grote rol speelt.

Het zilveren koord wordt losgeknoopt
de gouden lamp gebroken
de waterkruik breekt bij de fontein
het scheprad bij de put wordt gebroken,
het stof keert terug naar de aarde,
zoals het was.

De laatste zin laat hij evenwel weg:
en de adem gaat terug naar de Eeuwige
die haar heeft gegeven.

Wat dat laatste precies betekent, laat de
Prediker in het midden en zo min als wij de
tijd begrijpen, begrijpen wij de eeuwigheid.
Als een mens iets te doen staat, dan de
woorden van Augustinus te leven: “Laten
we liever goed leven, dan worden de tijden
vanzelf goed.” En waar ons niets meer te
doen staat, wacht de rust, aldus Rovelli. Ik
zou zeggen: de overgave aan wat de tijden,
ook de onze, te boven gaat. Dat is niet minder
een mysterie dan de tijd zelf is. Misschien is
het contrast tussen tijd en eeuwigheid wel
niet zo groot als we denken.

Rienk Lanooy
Predikant van de Kloosterkerk

Aangehaalde literatuur: Carlo Rovelli Het mysterie
van de tĳd, Amsterdam: Prometheus 2018

Het zĳn slechte tĳden! Het zĳn moeilĳke tĳden! Dat zeggen
de mensen tenminste. Laten we liever goed leven,

dan worden de tĳden vanzelf goed.
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POËZIE & FOTO | GILLES BOEUF

wie is een boom
een raadselachtige aanloop
nam ik voor het werk van de sleurende tijd
ik sloeg
een tendens in die schokte van functionele perfectie

toen wilde ik mijn vaders tendens holden, onder water, aan land, met de wind
in de bomen, echt alles werd gesleept

maar zonder net – er viel niets te vangen, sprak ik
in mutaties
en dat was het, deels
het duurde heel lang
eer ik een boom werd en alle anderen
verspreid over continenten waren

sterker nog, eer een woord
schokkend tot bijna stilstand kwam, wie is
een boom, wie
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In de Kloosterkerk is er iedere maand een
cantatedienst. Bachs religieuze meesterwer-
ken keren terug in de setting waarvoor ze zĳn
bedoeld: de eredienst. Gebed, gemeente-
zang, schriftlezing en preek komen samen
met de prachtige muziek van Bach.

Jos Vermunt is al 25 jaar dirigent van deze cantates
in de Kloosterkerk. Hij moet daar dus wel plezier in
hebben. Dat is in de eerste plaats: plezier in de muziek,
hoewel je misschien beter zou kunnen spreken van:
eerbied voor de muziek.

“Ik zie mijzelf als de nederige vertaler van de partituur
van – in dit geval – Bach. Die vertaling is nodig, want
als je alleen maar de noten speelt, levert dat geen
muziek op. In de partituur staat veel, maar heel veel
ook niet. Als dirigent kan ik keuzes maken voor wat
betreft tempo, dynamiek en articulatie. Ik probeer in
de partituur wel te lezen wat Bach heeft bedoeld,
maar besef heel goed dat daarover de meningen
verschillen. Van Bachs eigen uitvoeringen zijn
natuurlijk geen opnames. Mendelssohn speelde
honderd jaar na Bach voor het eerst de Mattheus
Passion, en we weten zeker dat die uitvoering
compleet anders was dan die van Bach zelf, veel
romantischer. Tegenwoordig is authenticiteit weer in
de mode. Dat is met Harnoncourt in de jaren zestig
van de vorige eeuw begonnen. Zijn bedoeling was zo
dicht mogelijk bij Bach te blijven. De vraag blijft
hoever je daarin gaat. In de tijd van Bach zongen
bijvoorbeeld alleen mannen en kinderen in de kerk,
vrouwen niet. Ik kies daar dus niet voor. Ik vraag me
trouwens af of de menselijke stem nu wel helemaal
hetzelfde klinkt als toen. Luister maar eens naar een
Polygoonjournaal uit 1955; de stem klinkt heel anders
dan die van huidige journaalpresentatoren, en dat is
nog geen eeuw geleden. Iedere dirigent maakt zijn
eigen keuzes. Bij mijn aantreden in 1995 - na het
plotselinge overlijden van Gerard Akkerhuis – trof ik
een mooie traditie aan met moderne instrumenten
en had niet de behoefte die te veranderen.”

Inspiratiebron
“Voor mij is de partituur dus de primaire inspiratiebron.
Dat levert iedere keer weer nieuwe interpretaties op.
Als ik dezelfde cantate 12 jaar later opnieuw uitvoer,
zie ik weer andere dingen, gewoon omdat intussen
mijn smaak is veranderd. Ook mijn ‘middelen’ ver-
anderen voortdurend: het koor, het orkest en de
solisten. Iedere keer groeit de cantate als het ware
van de eerste repetitie tot de uitvoering. Ja, zelfs op

Als je alleen
maar de noten
speelt, levert

dat geen
muziek op

INTERVIEW
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TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTOGRAFIE GERHARD VAN ROON

de zondag van de uitvoering kan de muziek nog weer
anders klinken dan tijdens de laatste repetitie op de
zaterdagmiddag daarvoor. Dat kan komen – en dat
is dan natuurlijk prachtig - doordat bijvoorbeeld de
preek van predikant iets bij de uitvoerenden raakt;
als wij horen: ‘Dit gaat over mij. Ik speel of zing dat
straks’.”

“Het koor bestaat uit amateurs. Dat betekent meer
repeteren dan met professionals. Maar onze amateurs
kunnen wel wat! Daar let ik op bij de selectie van
nieuwe koorleden. Ik doe dan een aantal testen. Zij
moeten natuurlijk noten kunnen lezen. Maar ik kijk
ook naar bepaalde technische vaardigheden, zoals
de ademtechniek. Zingen is weliswaar iets heel
natuurlijks, maar tegelijk hebben we allemaal maar
één stem. Die moet fysiek in goede conditie zijn. Een
gebroken snaar van een viool kun je vervangen, maar
bij het instrument ‘stem’ ligt dat anders. Ik voel me als
dirigent daarvoor ook verantwoordelijk. We besteden
als koor daarom ook de nodige tijd aan ‘onderhoud’
van de stem.”
“Vanzelfsprekend is bij de selectie van koorleden het
gehoor van de kandidaat van belang. Het is lastiger
dan je denkt om jezelf goed te horen! Ik zing een paar
noten voor en vraag die na te zingen. Hoe zuiver lukt
dat? En dan ‘last but not least’, past de kandidaat in
ons team? Lukt het hem of haar de instructies te vol-
gen? Is er een ‘klik’ met de rest van het koor? En zoals
bij alle sollicitaties, kun je je als dirigent vergissen.”

Bijzondere bezieling
“Het is al met al niet per se een nadeel om met een
amateurkoor te werken. De leden komen uiteindelijk
– net als ik – vooral voor hun eigen genoegen. Zij ver-
langen – ik weet zo gauw geen beter woord - naar
die bijzondere bezieling die uit kan gaan van een
Bachuitvoering binnen de eredienst. Zij voelen dat er
kans is op iets bijzonders, en daar doen ze het voor.
Overigens wil ik onze instrumentalisten niet tekort
doen. Zij zijn wel degelijk professionals - dat is eigenlijk
ook wel nodig om Bach de eer te bewijzen die hem
toekomt. Maar ook deze professionals doen het niet
om het geld. Vraag het hen vooral zelf. Ik proef bij hen
dezelfde wil om de muziek van Bach binnen de ere-
dienst tot leven te wekken als bij onze koorleden. En
dan zijn er onze luisteraars. Zij ‘maken’ in zekere zin
de eredienst; en zij ‘maken’ evenzeer de uitvoering
van de cantate.”

Jos Vermunt (1957) studeerde koordirectie aan het
Utrechts Conservatorium bĳ ReinierWakelkamp en
orkestdirectie aan het Koninklĳk Conservatorium in Den
Haag bĳ Lucas Vis. Hĳ leidt de Residentie Bach Ensembles
www.bachensemblesnew.nl (Residentie Kamerkoor,
Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest) en het
Toonkunstkoor Utrecht. Hĳ is als hoofddocent koordirectie
verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en
het Koninklĳk Conservatorium in Den Haag. Vermunt
dirigeerde ook verschillende malen bĳ koninklĳke
plechtigheden, waaronder de uitvaartdiensten van prins
Claus, koningin Juliana, prins Bernhard en de besloten
dienst in de Stulpkerk in Lage Vuursche van prins Friso en
de doopdiensten van prinses Alexia en prinses Ariane.
Vanwege zĳn bĳzondere inspanningen ten behoeve van
de vorstelĳke plechtigheden verleende koningin Beatrix
hem het erekruis van de huisorde van Oranje.

Een gebroken snaar
van een viool kun je
vervangen, maar bĳ

het instrument ‘stem’
ligt dat anders.
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“Zal ik je rondleiden?” Carolien Croon, lang
en slank, heeft me net begroet met een
elleboogstootje. In de Kloosterkerk zal de
tentoonstelling Tĳd en eeuwigheid. Poëzie
in beeld en woord te zien zĳn. Ook Escher in
Het Paleis zal een deel van de werken tonen.

Ik heb het voorrecht hier een dag voor de opening te
mogen kijken. Carolien gaat mij ten behoeve van De
Klooster iets meer achtergrond informatie geven over
de tentoonstelling en haar eigen visie op het thema
van de tentoonstelling.

`Het hoofd mag uit, het hart mag aan`, is wat men
beoogt te bereiken. Niet de klok die ons dagelijkse
leven beheerst, staat centraal, maar beleving van tijd.
“Dat kan kunst met je doen”, meent Carolien.

“Woh!Wat is dit werk bijzonder.”

Als een gastvrouw loopt ze voor me uit de kerk in,
waar het gezellig rommelig is. Ladders staan nog her
en der verspreid. Toch lijkt het of alles grotendeels op
zijn plaats hangt. “Er is de afgelopen dagen keihard
gewerkt”, vertelt Carolien.

Ze leidt mij langs het werk van Annita Smit. Driedimen-
sionale kunstwerken van ragfijn bijbelpapier en van
liedboeken gemaakt. Monnikenwerk. Het kost Annita
gemiddeld zo`n twee maanden een kunstwerk te
voltooien.

Een grote ronde vorm, waar je de diepte in gezogen
wordt, een werk dat op een kolkende lap stof lijkt en
een geniza. “Geniza?” “Dat is een opslagruimte in
een Joodse synagoge, die bestemd is voor heilige
Hebreeuwse papieren of documenten. Volgens mij
kon je de papieren wel in de Geniza stoppen, maar er
niet meer uithalen, tenzij om ze later te begraven op
de Joodse begraafplaats”, legt Carolien uit.

“In Den Bosch zag ik een solo tentoonstelling van
Annita Smit. Woh, dacht ik. Wat is dit bijzonder. Wat
heeft dit werk veel facetten en wat is het gelaagd. En
ook nog van bijbelpapier. Dat geeft het natuurlijk een
extra dimensie.” Carolien straalt van enthousiasme.
“Ik kan helemaal verdwijnen in het werk van Annita. Ik
word er door geïnspireerd. Het liefst zou ik het willen

In gesprek met Carolien Croon,
directeur van het Bĳbels Museum

Het hoofd mag uit,
het hart mag aan
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aanraken. Ik wil begrijpen hoe ze het heeft gemaakt.
Ik word er ingezogen. Ik vraag me dan af: hoe zit dit
en dan zie ik weer een andere lichtval.”

“Kun je de eeuwigheid ervaren in de tijd?”

Ook gedichten van Babs Gons, Gershwin Bonevacia,
Iduna Paalman, Marjolijn van Heemstra en Mustafa
Stitou hangen in de kerk. Daarnaast heeft Joke
Hermsen een essay geschreven over tijd, dat elke
bezoeker gratis mag meenemen. “Joke gaat in haar
werk op zoek naar de vraag of kunst kan helpen de
kloktijd stil te zetten. Joke benoemt het onderscheid,
de kloktijd en de tijd als duur. Wij noemen dat `tijd en
eeuwigheid`. Met andere woorden: kun je de eeuwig-
heid ervaren in de tijd? We willen met dit veelomvat-
tende thema, dat in meerdere wereldreligies een rol
speelt, een breed publiek aanspreken”, gaat Carolien
verder met haar uitleg.

“Sommige mensen zijn van het woord als ingang en
anderen van het beeld en hier gaan woord en beeld
met elkaar in gesprek, dus de gedichten met de
papierkunst van Annita. De gedichten zijn ook op
papier gedrukt. Daar zit weer een inhoudelijke lijn. Ik
ben heel benieuwd hoe dat op de bezoekers gaat
uitwerken, wat dat met hen doet.”

“Tijd is zoiets ongrijpbaars, zonder begin en
zonder einde.”

“Wij leven als mensen in de tijd en zijn op weg naar de
eeuwigheid. Ik ervaar dat zelf ook, dat kunst mij kan
helpen het tijdsbesef even los te laten”, geeft Carolien
haar persoonlijke visie op dit thema. “Tijd is zoiets
ongrijpbaars, zonder begin en zonder einde. Het is zo
moeilijk voor te stellen. Nu ik ouder word, lijkt de tijd
steeds sneller te gaan. Mijn vader - hij is wiskundige -
heeft me een keer uitgelegd, dat dat komt omdat het
meest geleefde leven achter je ligt. Het gaat om hoe
je de tijd ervaart. De geleefde tijd zet je af tegen de
tijd die je – deo volente - nog voor je hebt liggen. Hij
noemde dat een logaritmisch proces. Tegelijkertijd
ken ik mensen die oud zijn en vinden dat de dagen zo
lang duren. Toch is er in het bijzonder voor jongeren
wel iets veranderd ten opzichte van de zeventiger
jaren, de tijd dat ik jong was. Op twintigers, de leeftijd

die mijn dochters hebben, wordt veel meer druk
gelegd. Zij moeten zoveel. Er wordt van alles van hen
verwacht. Dat vind ik jammer.”

Dat is de uitnodiging die onder de tentoonstelling
ligt, te ervaren wat er allemaal in je leeft.

In antwoord op de vraag of meer tijd leidt tot meer
spiritualiteit begint Carolien te lachen. Dan antwoordt
ze serieus: “Meer tijd hoeft niet perse te helpen bij het
ervaren van meer spiritualiteit. Het gaat erom hoe je
die tijd besteedt. Ik denk dat het belangrijk is dat
mensen zich in deze tijd ook naar binnen durven
richten en niet alleen maar bezig zijn met wat van
buiten op hen af komt. Ik denk dat dat belangrijk is
voor spirituele of religieuze ervaringen, dat je niet
alleen bezig bent met de buitenwereld, maar ook
met je eigen binnenwereld. Dat is de uitnodiging die
onder de tentoonstelling ligt, te ervaren wat er
allemaal in je leeft.”

`Ach, twee zielen inmijn borst`

“De tentoonstelling begint met een stukje van Faust
van Goethe `Ach twee zielen in mijn borst. De ene wil
mij verheffen en de andere trekt mij naar beneden’.
Dat is voor mij en ook voor de tentoonstelling wel
een motto, de tweespalt, dat je en verlangt naar het
aardse en naar het goddelijke. We zijn allemaal
aardse stervelingen en we hebben het hier te doen en
aan de andere kant is er een verlangen naar iets heel
anders. De toegang tot de kunstwerken in de Klooster-
kerk is gratis. Daarmee is laagdrempeligheid beoogd.
Iedereen kan zo toegang krijgen tot de werken die
getoond worden en even stil staan bij de tijd”, besluit
Carolien haar verhaal.

foto linksonder:
Annita Smit,
Alles heeft zĳn
uur (2020), detail

foto rechtsboven:
Expositie Tĳd en
Eeuwigheid in de
Kloosterkerk

De expositie is
samengesteld
door het Bĳbels
Museum. Een
museum zonder
eigen collectie
met reizende
tentoonstellingen

bĳbelsmuseum.nl

Expositie in de
Kloosterkerk
t/m 18 september
di t/m za 12.00 -
16.00 uur

Literaire middag
11 september (zie
agenda, pag. 20)

TEKST MARIJKE OSINGA | FOTOGRAFIE BIJBELS MUSEUM, ANJA

LOUPA EN GERHARD VAN ROON
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Papier in gesprek

IN BEELD
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Tijd en Eeuwigheid in Beeld en Woord zijn begrippen
die voor iedereen iets betekenen en ze komen voor in
de Bijbel, evenals in oosterse filosofieën en in wereld-
religies. Zij wijzen erop dat wij leven in een begrensde
wereld van de ruimtetijd. Hoe vaak zeggen wij zelf
niet…..’ik heb geen tijd’ of ‘wat gaat de tijd toch snel’.

Papierkunstenaar Annita Smit ontleent de inspiratie
voor haar werken aan de natuur, de kringloop van
de seizoenen, maar ook aan eigentijdse kunstenaars.
Bij dat alles is VORM voor haar het belangrijkste en
daarmee nodigt zij de kijker uit om het op een eigen
manier te beleven. Het is vouwen, snijden, samen-
voegen en zo ontstaan ruimtelijke objecten. Zij maakt
haar prachtige objecten heel dikwijls van dundruk
bijbelpapier, waarin soms nog flarden van bijbel-
teksten doorschemeren.

Annita Smit: “Mijn kunst bestaat uit bijzondere,
ambachtelijk gecreëerde, twee- en driedimensionale
objecten, gemaakt van allerlei soorten bestaand
papier, van overbodig geworden encyclopedieën tot
flinterdun bijbelpapier. Het oppervlak wordt bewerkt
met onder andere inkt.”

Het woord rond het thema wordt ‘in beeld’ gebracht
in vijf gedichten, geschreven door bekende dichters
en in het essay Dialogisch zijn: twee stemmen, twee
tijden door Joke J.Hermsen. Tegelijkertijd kunnen
de objecten van papier en de gedichten ‘met elkaar
in gesprek’ gaan vanwege het thema en de fysieke
ruimte die ze delen in de expositie.

De zomertentoonstelling Tijd en Eeuwigheid in
Beeld enWoord in de Kloosterkerk is nog te zien
tot enmet 18 september op dinsdag t/m zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur.

TEKST MARJOLIJN VAN DELFT | FOTOGRAFIE QUIRINE REIJMAN EN

GERHARD VAN ROON
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“Improviseren tijdens een dienst doe ik heel graag,
binnen de liturgie heeft het improviseren een heel
duidelijke functie. Naast improviseren rond de
liederen, kunnen dat ook improvisaties rond de
lezingen of na de preek zijn. Ik improviseer dan op
kernwoorden of -thema’s uit de lezing. Laatst werd
bijvoorbeeld het verhaal van Jona gelezen. Dergelijke
beeldende verhalen met grote emoties van boosheid,
verwachting of hoop werken inspirerend voor een
improvisatie.

Het mooie aan improviseren vind ik het tijdelijke
karakter ervan: het ontstaat op het moment, niet
direct bedoeld voor de eeuwigheid, en heeft ook
vooral op dat moment zijn waarde. Zodra je muziek
vooraf helemaal gaat uitdenken en opschrijven, wordt
het een compositie. Ook dat doe ik steeds meer
overigens. Het creatieve proces is bij improviseren en
componeren wel ongeveer hetzelfde. Je kunt het
vergelijken met een speech van papier respectievelijk
uit het hoofd: beide zijn voorbereid, maar het resul-
taat is verschillend.

Kroon op het werk
Mijn composities vormen nu nog een overzichtelijk
oeuvre. Ik componeerde Three songs voor sopraan en
orgel. Dat werk is intussen ook elders uitgevoerd. Dat

Op zoek naar
avontuur op
het orgel

Geerten van deWetering is het bekendst
vanwege zĳn orgelbegeleiding van de
gemeentezang tĳdens de zondagse kerk-
dienst. Sinds hĳ in 2018 het prestigieuze
Internationaal Improvisatieconcours Haarlem
won, profileert Geerten zich ook steeds meer
met eigen improvisaties.



Pauzeconcerten
Voor de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk verzorgt
Geerten de programmering van de pauzeconcerten
op de eerste en derde woensdag van de maand. Deze
concerten duren een half uur, van 12.45 tot 13.15 uur en
zĳn gratis toegankelĳk. In de programmering is veel
ruimte voor jonge musici.

1 september
Concordi Musici: Leonard Kwon (blokfluit), Noyuri
Hazama (barokviool), Edoardo Valorz (orgel)

15 september
Het Stedelĳk Ensemble: Florencia Gómez (fluit),
Thomas Reyna (fluit), Mariano Boglioli (fortepiano)

6 oktober
Rita Gasala (sopraan), Gulmira Issabekova (piano)

20 oktober
Wordt nader bekend gemaakt

Meer informatie over de pauzeconcerten vindt u op
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.

Meer weten over deze veelzĳdige musicus
www.geertenvandewetering.nl.
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beschouw ik eigenlijk als de kroon op het werk; het is
het teken dat mijn collega-muzikanten het ook de
moeite waard vinden! Ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk
componeerde ik verder een Magnificat voor viool,
countertenor en orgel. Dit heb ik onlangs in Haarlem
opnieuw mogen uitvoeren. Begin dit jaar kreeg ik van
een gemeentelid de opdracht een compositie te
maken, bedoeld voor de uitvaart van haar ouders.
Haar vraag was Psalm 23 als uitgangspunt te nemen,
het lied dat bij haar ouders thuis vroeger werd ge-
zongen en dat zijzelf later weer met haar kinderen
heeft gezongen. Zij had een voorkeur voor mannen-
stemmen. Ik ga dan hiermee aan de slag.”

Veelzijdigheid
Geerten wil graag de veelzijdigheid van het instrument
orgel laten zien – of liever: horen - aan een breed
publiek. Komend najaar start hij met een nieuwe pro-
grammering rond het orgel onder de naam Podium� � .
Het eerste concert is op woensdagmiddag 20 oktober,
een kinderconcert waarin Carnaval des Animaux
(Saint-Saëns) wordt uitgevoerd in samenwerking met
leden van het Residentie Orkest en verteller Max
Douw.

“Ik zie er heel erg naar uit om met deze programma’s
aan de slag te gaan: avontuurlijke uitvoeringen in com-
binatie met andere disciplines, zoals dans, theater,
kleurenanimaties, film, orkest enz. Het familieconcert
op woensdag 20 oktober is hopelijk een mooie start,
met een kerk vol kinderen en ouders!”

TEKST EMILIE SCHREUDER FOTOGRAFIE GERHARD VAN ROON

Ik streef naar avontuurlĳke
uitvoeringen in combinatie met
andere disciplines, zoals dans,

theater, kleurenanimaties
en film.
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“Het wordt altijd weer lente”, is de verwachting van
Niels tijdens een gesprek dat ik op Vaderdag met hem
mocht voeren in de consistorieruimte van de kerk.
Zojuist is hij naar de jeugdkapel geweest. “Saai”, is zijn
bondige reactie op mijn vraag hoe hij de ochtend
aldaar heeft beleefd. “Er werd te veel uitgelegd. Ik
vind het leuker bezig te zijn, iets te doen te hebben.
Dan gaat de tijd sneller.”

Ik mag Niels interviewen over hoe hij tijd beleeft, hoe
hij wat komen gaat, voor zich ziet, hoe hij terugkijkt en
wat eeuwigheid voor hem betekent.

Kerst vieren
Kerst vieren is een van de dingen, waar Niels aan denkt
als ik hem over gebeurtenissen van vroeger vraag.
“Daar heb je vast prettige associaties bij”, veronder-
stel ik. “Nee, niet altijd. Als ik heel andere cadeaus
krijg dan ik verwacht, vind ik dat niet altijd even leuk.”

Toekomstvisie
“Ik denk dat over tien jaar alles elektrisch is en dat je in
een zweeftrein in een half uur in Frankrijk kunt zijn”,
zegt Niels. “En op langere termijn? Hoe denk je dat het
met de aarde zal gaan?”, pols ik. “Het kan goed gaan,
maar ook slecht. Dat hangt af van de maatregelen die
worden genomen om de opwarming van de aarde
en de overstromingen, die daarvan het gevolg zijn,
tegen te gaan. Als die goed zijn, zullen alle problemen
worden opgelost.” Over zijn eigen toekomst zegt hij:
“Zelf hoop ik over tien jaar genoeg te eten te hebben,
een woning en een gezin.” “Denk je over tien jaar nog
naar de kerk te gaan?”, vraag ik. “Nee”, zegt hij kort.

Verlegen kijkt hij mij aan. “En wat voor werk denk je te
gaan doen?” “Ik weet het niet. Vroeger dacht ik dat ik
profvoetballer zou worden, maar ik weet nu dat zoveel
kinderen dat willen.”

Vreemdmijzelf terug te zien
Dat Niels van voetballen houdt, leek al uit een zoek-
tocht op internet naar voren te komen. In oktober
2016 mocht hij meelopen met een profvoetballer uit
Wit Rusland. “Het was vreemd mijzelf op een filmpje
terug te zien. Het leek heel anders dan hoe ik het
beleefd heb, vertelt Niels. Ik houd van voetballen,
vooral als we een goede tegenstander hebben. De
tijd gaat dan heel erg snel. Ik zou willen dat de wed-
strijd blijft voortduren. Dat heb ik trouwens altijd.
Naar school gaan vind ik best leuk, maar niet als ik tot
half vier les heb. De tijd lijkt zo traag voorbij te gaan.
Datzelfde gevoel heb ik als ik me verveel. Een dag
duurt dan zo lang. Maar picknicken met mijn ouders
en mijn broertjes Stef en Timo vind ik leuk. Voordat ik
het weet, is de middag alweer voorbij.”

Eeuwig
“Bij eeuwigheid denk ik aan God. Welke rol speelt Hij
voor jou?” Niels haalt zijn schouders op en antwoordt:
“Dat weet ik niet.” Over het voortbestaan van de
aarde heeft hij een meer uitgesproken idee. Daarover
zegt hij: “Als het goed gaat met de aarde, blijft hij voor
altijd voortbestaan”. Voor zover het Niels zelf betreft
zegt hij: “ik ga na mijn dood naar de hemel. Daar blijf
ik voor eeuwig.”

TEKST MARIJKE OSINGA

Niels Laurens, 13 jaar:
“Vroeger dacht ik dat ik profvoetballer
zou worden, maar ik weet nu dat zoveel
kinderen dat willen.”
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Godly Play
In de Kloosterkerk is er een ruimte
die speciaal is ingericht voor de
vertelmethode Godly Play. Hier
staat de verwondering centraal.
Kinderen duiken een verhaal in
dat wordt uitgebeeld aan de hand
van houten figuren, vilten doeken,
zand, mysterieuze houten dozen
en veelzeggende symbolen. Ze
krijgen de vrijheid om zich af te
vragen wat dit verhaal met hen
doet. Daarna is er de ruimte om
over het verhaal te praten en het
spelenderwijs te verwerken.

In de verhalen van Godly Play
hebben alle apostelen een schild
met een uniek symbool. Op het
schild van de apostel Petrus staan
twee sleutels. Als je je fiets van
het slot doet, kun je rijden. Zo kon
Petrus het verhaal van Jezus van
het slot doen, en dan konden
mensen ermee verder.

Op het schild staat ook een kruis,
net als dat van Jezus, maar dan
ondersteboven. In de tijd van
Petrus was het gevaarlijk om over
Jezus te vertellen. Sommige
mensen hadden alles over voor de
droom van een betere wereld -
zelfs hun eigen leven. Het zijn niet
zomaar verhaaltjes die we vertel-
len bij Godly Play. Samen zoeken
we naar het geheim waar het in
ons leven ècht om gaat.

Petrus
vertelt...
Van de twaalf leerlingen van Jezus was ik de eerste!
Ik was een visser. Jezus riep mij en mijn broer toen
wij aan het vissen waren: ‘Kom achter mij aan, dan
vangen jullie voortaan geen vissen meer, maar
mensen!’ Nou, dat was een flinke promotie. Die Jezus
ging ik volgen.

Op een dag vroeg Jezus aan ons: 'Wie ben ik, volgens
jullie?' Ik antwoordde: 'Jij bent de Messias, de zoon
van de levende God’. Daarmee wilde ik maar zeggen,
‘Niemand is zo bijzonder als jij, geen influencer of
idool of VIP, niemand staat zo dicht bij God.’

Toen zei Jezus: 'Jij bent Petrus (dat betekent ‘rots’),
en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Ik zal je de
sleutels van mijn koninkrijk geven.’ Wow. Zonder rots,
zonder goede basis, kun je het wel schudden. En met
sleutels kan je deuren sluiten én openen. Fundament
en portier - wat een prachtbaan!

Zo werd ik een sleutelfiguur. Als iemand iets over
Jezus wilde weten, ging er ergens in mij een deurtje
open en rolde er een verhaal uit. Een verhaal dat
mensen vaste grond onder de voeten gaf. Een grote
verantwoordelijkheid!

In het raam van de Apostelkapel in de Kloosterkerk
kun je me zien. Daar sta ik met een kerkje in mijn
handen. De kerk waar jullie vandaag de dag bij elkaar
komen was er niet geweest als ik
de sleutel niet had omgedraaid.
Dankzij mij weten jullie nu een
heleboel over Jezus.

Eeuwen geleden ben ik het ver-
haal van Jezus gaan doorvertellen.
En nu kun je het nog steeds horen,
in kerken overal ter wereld. Zelfs in
Den Haag. Daar ben ik best trots
op! En ik hoop dat jullie het zo
mooi vinden dat jullie het ook
weer doorgeven, op je eigen
manier.

Want weet je wat het gekke is?
Het verhaal van Jezus blijft altijd
vers. Elke keer hoor en zie je er
weer iets nieuws in. Alsof het over
jou zelf gaat. Alsof Jezus ook
tegen jou zegt, ‘Kom achter mij
aan!’
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Ouders, kinderen
en koffie
Een veilige plek voor kinderen en hun
(groot)ouders/begeleiders om elkaar te
ontmoeten en even met elkaar op te
trekken. Of je nu al jaren meeloopt in
het ritme van de Kloosterkerk of voor
het eerst een keertje komt kĳken,
iedereen mag zich hier thuis voelen en
alle vragen mogen gesteld worden.
Jullie zĳn niet alleen!

De eerstvolgendeOuders, kinderen
en koffie is op zondag 14 november
na de kerkdienst, om 11.15 uur in de
Apostelkapel. Begeleiding ds. Marja
Flipse.

Jeugdwerk
Elk kind is welkom in de Kloosterkerk.
Voor de allerjongsten is er tĳdens de
hele zondagmorgendienst de crèche
om veilig en gezellig te spelen. Kinde-
ren van de basisschoolleeftĳd tot en
met de onderbouw van de middelbare
school kunnen voor een groot gedeelte
van de dienst terecht ‘achter de witte
muur’, waar ze in de kinderdienst actief
en creatief aan de slag gaan met een
mooi bĳbelverhaal of bĳbels thema.
Kinderen die toe zĳn aan meer verdie-
ping en zelfstandigheid kunnen vanaf
de middelbare schoolleeftĳd terecht in
de jeugdkapel; daar komen de thema’s
ter sprake die hen op die leeftĳd het
meest bezighouden. Er is regelmatig
aandacht voor de jeugd in de zondagse
eredienst in de vorm van gesprekken en
verhalen op het ‘rode kleed’, en omdat
de wereld veel groter is dan de kerk,
staan er ook leuke uitjes op het pro-
gramma. Tĳdens grote feesten zoals
Pasen en Kerst, en in de aanloop daar
naartoe, beweegt ook de jeugdmee op
het ritme van het kerkelĳk jaar - dan is
er geen twĳfel dat het feest is, voor
iedereen!

Woordzoeker

De dieren hadden er genoeg van!
Ze kwamen bijeen en begonnen te klagen:
‘De mensen pakken altijd maar van alles van ons af!’
‘Ze pakken mijn melk’, zei de koe.
‘Ze pikken mijn eieren’, zei de kip.
‘Mijn vlees gebruiken ze als spek’, zei het varken.
‘Ze pakken mijn wol af’, zei het schaap.
‘Ze pikken mijn honing’, zei de bij.
‘Ze jagen op mij om mijn olie’, zei de walvis.
‘Ik heb iets wat ze van mij willen afpakken’, zei de slak,
‘iets dat de mensen meer dan alles willen hebben, als dat kon:
ik heb tijd!’

(UIT PARELS VAN VERHALEN VAN C. LETERME)

W N T K T IJ D Z O N E K

E H O S L M H IJ E E L O

K Z C Z M A A D T O H O

K A S T A O N A O Z C T

E N L S A O K S N I T E

R D T E C W T E N E A M

N L H E N E T A O S W I

E O S A R D C R R T P N

D P K K A H E E A U O U

E E E G T N R R U M T U

H R N E D E L R E V S T

K K E E U W I G H E I D

DAG
EEUWIGHEID
HAAN
HAAST
HEDEN
KALENDER
KLOOSTERKERK
MAAN
MINUUT
NACHT
SECONDE

SEIZOEN
SMARTWATCH
STOPWATCH
TOEKOMST
TIJD
TIJDZONE
UUR
VERLEDEN
WEKKER
ZANDLOPER
ZON

Zoek onderstaande woorden en streep
de letters weg. Met de overgebleven
letters kan je een woord vormen. Weet
jij welk woord we zoeken?

OPLOSSING
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De afgelopen periode heeft laten zien
hoezeer fysieke aanrakingen deel uit-
maken van het menselĳk bestaan. Te
veel of te weinig knuffels, gezoende
wangen, schutterige omhelzingen
doen iets met een mens, en gewenst
of ongewenst aangeraakt worden gaat
over veel meer dan een (on)gelukje.
Het raakt aan het wezen en de integri-
teit van het mens-zĳn, van lichaam en
geest. In het evangelie, ook dat van
Markus, staan verhalen waarin Jezus

mensen meer dan eens aanraakt, of zĳ
hem. Na de zomer lezen we een aantal
verhalen, waarin mensen worden 'aan-
geraakt door de Messias'. Wat doet dat
met hen?

Kerkdiensten in september en oktober
'Aangeraakt door de Messias' – verhalen uit Markus

Kerkdiensten
Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelĳkse
kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ont-
moeting met de Eeuwige 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.

Het afgelopen jaar heeft COVID-19 dat hart geraakt. De
vanzelfsprekendheid van de kerkdiensten kwam op losse
schroeven te staan.We hopen dat dit najaar de diensten weer
vrĳ toegankelĳk zullen zĳn, zonder aanmelding en zonder (al
te veel afstand) en mét koffie. Het afgelopen jaar heeft ons
evenwel voorzichtig gemaakt. De steeds veranderende
omstandigheden noopten ons tot flexibiliteit. Hoe het in het
komende najaar zal gaan, kunnen we nu nog niet zeggen.
Hoe dan ook gaan we vooralsnog doormet de livestream op
zondag die te vinden is op YouTube onder Stichting Klooster-
kerk, Den Haag (shorturl.at/wCZ89) Ook zĳn de diensten te
volgen (alleen audio) via www.kerkomroep.nl.

Voor de diensten geldt:
• De zondagsdiensten beginnen om
10.00 uur.

• Iedere laatste zondag van de maand
(met uitzondering van de maand 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.

• 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 deWetering.

• Een keer per maand (en altĳd op
hoogtĳdagen) verleent het Klooster-
kerkkoor onder leiding van Daniël
Rouwkemamedewerking aan de
dienst.

AGENDA
De informatie in deze agenda is
onder voorbehoud. Check voor
up-to-date informatie regelmatig
www.kloosterkerk.nl/agenda.

september en oktober

hele jaar

Literatuurkring
Ook in de deze tĳd worden er krach-
tige verhalen geschreven over
Bĳbelse thema's als vriendschap en
trouw, verlangen, (be-)rouw en ver-
driet. Het gesprek over deze literaire
kunstwerken leidt tot verdieping en
begrip, zowel van het verhaal als van
de gesprekspartners. De begeleiding
is in handen van Esther van Bĳsterveld
en Mĳnie Jasper. Ook als u maar af en
toe een avond kunt bĳwonen, bent u
van harte welkom.

30 augustus Poëzie - Uitverkoren
gedichten (elke deelnemer neemt
een gedicht mee), 11 oktober John
Boyne - Een ladder naar de hemel,
aanvang 20.00 uur. Kĳk voor overige
data op onze website.

30 augustus
en 11 oktober



ABC van de christelĳke traditie
Hoe lees je de Bĳbel?Wat hebben de
schrĳvers ervan willen overbrengen?
Kun je ervaringen in het dagelĳks leven
daarmee in verband brengen? Is het
mogelĳk gesteund te worden in de
keuzes die je moet maken door een
vorm van christelĳke ethiek?

De leeftĳd van de deelnemers aan de
cursus ABC van de christelĳke traditie
varieert van 20 tot 80+. De cursus is er
voor mensen met vragen maar kan ook
een voorbereiding zĳn op een verbin-
ding met de christelĳke traditie door
de doop, of door belĳdenis. In totaal
17 bĳeenkomsten onder leiding van
ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy.

Start op 15 september, 20.15 uur.
Voor overige data kĳk op de website.
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Midweeks (online) bĳbellezen
Iedere twee weken op de woensdagavond online via Zoom het
bĳbelgedeelte lezen dat de zondag er op volgend in de dienst
gelezen wordt. Ieder kan aanhaken wanneer hĳ of zĳ wil. De
sessies van drie kwartier worden afgesloten met een kort
avondgebed.We volgen de woensdagavonden van de ABC
cursus. In de Vastenperiode (16, 30 maart en 13 april) vallen
Midweeks bĳbellezen en Vastengroep samen. Dan zĳn de
bĳeenkomsten 'live' in de Apostelkapel. Begeleiding en
aanmelding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Vanaf 15 september, elke twee weken, 19.00 - 19.45 uur.

Open Monumentendagen
Op zaterdag 11 september van 10.00 – 15.00 uur en op
zondag 12 september van 12.00 – 16.00 uur is de Klooster-
kerk in het kader van de OpenMonumentendagen net
als in andere jaren weer open voor bezichtiging. Er is een
bescheiden muzikaal programma.

Literaire middag Tĳd en Eeuwigheid
Bezinning en bezieling, dat brengen we
niet alleen met de tentoonstelling Tĳd
en Eeuwigheid, maar ookmet verdie-
pende activiteiten. Zo organiseert het
Bĳbels Museum in de Kloosterkerk een
literaire middag met medewerking van
kunstenaar Annita Smit, filosoof Joke
J. Hermsen, dichter en theatermaker
Marjolĳn van Heemstra en dichter
Mustafa Stitou. Ook is er live muziek van
de onvolprezen ud-speler Mehmet
Polat. Na afloop zullen de auteurs hun
boeken en dichtbundels signeren.

Aanvang 16.00 uur, entree € 15,00 pp,
tickets via shorturl.at/cmAC6.

UIT Festival
Deze zondagmiddag is de Kloosterkerk van 12.00 – 16.00 uur
geopend in verbandmet het jaarlĳkse UIT Festival. In de
Kloosterkerk zullen o.a. Geerten van deWetering, Maarten
Karres, Rita Gasala en het Residentie Kamerkoor acte de
présence geven.

Kinderweekend Kloosterkerk
Altĳd al willen slapen in de Crypt van de Kloosterkerk? Ben je
nieuwsgierig? Hou je van speurtochten en spelletjes? Ben je
tussen de 8 en 12 jaar oud? Geef je dan op voor het weekend!
Dominee Marja vertelt over de kunstwerken in de kerk! En op
zondag 5 september houden we de dienstOver de Rivier. Doe
je mee?

Van 4 september 15.00 uur tot 5 september 12.00 uur.
Aanmelden bĳ Astrid Poot a.poot@kloosterkerk.nl of
bĳ Gilbert Laurens g.laurens@kloosterkerk.nl.

start in september

11 en 12 september

4 en 5 september

5 september

11 september

start in september
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Ochtendbĳbelgroep
Zeven gespreksbĳeenkomsten rond
gelĳkenissen van Jezus. Gelĳkenissen
zĳn parels van vertelkunst met ver-
halen en beelden ontleend aan het
dagelĳks leven. Ook in de Hebreeuwse
Bĳbel, de rabbĳnse literatuur en bĳ de
Grieken en Romeinen komen gelĳke-
nissen voor. Jezus was er vertrouwd
mee en sprak graag in deze vorm. Het
kan niet anders of je raakt er persoon-
lĳk bĳ betrokken. In een open sfeer
luisteren we naar deze verhalen èn
naar elkaar. De bĳeenkomsten staan
open voor iedereen. De begeleiding
is in handen van emerituspredikant
KlaasWigboldus.

Iedere eerste woensdag van
de maand, start op 6 oktober,
10.15 – 12.00 uur. Aanmelden bĳ
het Kerkelĳk Bureau.

Geraakt door corona
We ontkwamen er niet aan de afgelopen
tĳd: de confrontatie met onze kwetsbaar-
heid en die van de wereld om ons heen.
Onze samenleving ziet er niet meer het-
zelfde uit als voor COVID-19. Iedereen
heeft zo zĳn of haar eigen verhaal te
vertellen over de impact die deze be-
vreemdende tĳd heeft gehad.Wie het
fĳn vindt om dat verhaal te delen met
anderen en in een kleine groep de (tus-
sen)balans op te maken van het hele
scala van emoties waar we doorheen
zĳn gegaan, is welkom. Begeleiding en
aanmelding ds. Marja Flipse en ds. Rienk
Lanooy.

Dinsdag 14 september 20.15 uur en
woensdag 15 september 10.30 uur.

Lezing en Lunch
Een combinatie van een lezing, een
lunch en elkaar ontmoeten. De
lezingen worden, met beeld, door
deskundige sprekers gegeven. Zeer
verschillende onderwerpen komen
aan bod, zoals de ScheveningseWeg,
China, Jan Steen en Onderduikers
op de orgelzolders.

Er is elke maand een Lezing en
Lunch. De eerste bĳeenkomst is
op dinsdag 5 oktober. Kĳk voor de
overige data op onze website. Tĳd:
10.30 - 12.00 uur, entree: € 5,00
per bĳeenkomst.

Gewoon bĳbellezen! – Markus
Markus is het kortste en het oudste
evangelie van de vier.Wat de schrĳver
ermee wilde zeggen, kunnen we alleen
te weten komen door het verhaal goed
te lezen. Als het evangelie op zondag
klinkt, is het vaak een brokje van de tekst
en missen we de grotere verbanden. In
Gewoon bĳbellezen gaan we op zoek
naar het eigene van dit evangelie, zoals
de abrupte opening, het zogenaamde
Messiasgeheimenis (wie is toch die man
van Nazaret?) en de dubbele ontknoping
aan het einde. De cursus staat open voor
mensen met en zonder bĳbelkennis, voor
gelovigen en andere zoekers. Begelei-
ding door ds. Marja Flipse en ds. Rienk
Lanooy.

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 oktober,
20.15 – 22.00 uur. Aanmelden bĳ
het Kerkelĳk Bureau.

start in oktober

start in oktober

14 en 15 september

5, 12, 19 en 26 oktober



Allerzielenconcert
De gedachtenisdienst voor onze overledenen valt dit jaar
op zondag 31 oktober. Velen ervaren die dienst als één van
de mooiste van het jaar. Een moment om te rouwen en bĳ
elkaar te zĳn. Om die ervaring ookmet anderen te kunnen
delen, organiseren de Kloosterkerk en het Residentie
Kamerkoor met het Residentie Bachorkest onder leiding
van Jos Vermunt het Allerzielenconcert. U kunt genieten
van het Requiem van Mozart, luisteren naar mooie
woorden en een
kaarsje opsteken.
Zo denken we
met elkaar terug
aan degenen die
wemissen; een
oud ritueel dat
ookmoderne
mensen troost
biedt.

Het concert start
om 16.00 uur.

De ziel
Terwĳl veel wetenschappers de ziel
allang hebben afgeschreven, floreert
buiten het wetenschappelĳk taalge-
bied diezelfde ziel als nooit tevoren.
Niet alleen in de religie en de kunst,
maar juist ook in de moderne wĳs-
begeerte van de 19e en 20e eeuw.

Vanaf de Duitse Romantiek is de ziel
niet meer weg te denken. Onder leiding
van docent Dr. Rico Sneller komen aan
de orde: Hebben wĳ een ziel? De ziel
van mens en wereld. Inspiratie, creativi-
teit en extase. De ziel en dood.

Op 4, 11, 18 en 25 november, 20.00 uur.
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Kinderconcert Carnaval des
Animaux van Saints-Saens
Een kinderconcert in een door
Geerten van de Wetering
bewerkte versie voor orgel en
instrumenten. De uitvoering is
in samenwerking met leden van
het Residentie Orkest. Max Douw
zal als verteller de kinderen mee-
nemen in het verhaal over de

dieren. Als opening van het
concert klinkt een ander bekend
werk van Saint-Saens, de ‘Danse
Macabre’, in een bewerking voor
orgel en panfluit. Het concert
maakt deel uit van kinderkunst-
festival De Betovering.

Aanvang 15.00 uur.

31 oktober

save the date

22 oktober

Preek van de Leek door Martine
Gosselink, directeur Mauritshuis
14 november om 17.00 uur

Verkoping op 20 november.

vooruitblik

Thomsonlaan 90E
T 070 – 360 27 96

Weissenbruchstraat 34
T 070 -737 03 91

www.upsidecafe.nl

Lekker eten bij The UPSIDECafé,
een inclusief caféKapsalon Tati

Maliestraat 3
Om de hoek van
de Kloosterkerk
T 070-4272060

Laat je haar verzorgen door
Babette ofMireille.

SPONSOREN MET EEN ADVERTENTIE NAAR EIGEN KEUZE. DOET U MEE? MAIL NAAR REDACTIE@KLOOSTERKERK.NL
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DeKloosterkerk
een unieke locatie
voor uw evenement

VOORUWCONGRES
Zoekt u een inspirerende locatie voor
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.

CULTUREEL EVENEMENT
De Kloosterkerk is 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, expositie of cultureel
evenement.

EN FEESTELIJKE BIJEENKOMST
De Kloosterkerk is een unieke locatie in
het hart van de residentie, voor uw
sfeervolle receptie, feestelijke
bijeenkomst of een stijlvol diner. Ruim
600 zitplaatsen en naast meer dan
300m² vrij in te richten vloeroppervlak,
zijn er diverse ruimtes met plaats voor 30
tot 60 personen.

DeKloosterkerk is voor bijna elke bijeenkomst een toplocatie. Vertel ons uwwensen en wij denkenmee en doen een voorstel
dat past. Mail i.deweerd@kloosterkerk.nl of bel Ilja deWeerd, 070 346 15 76. Meer info op www.kloosterkerk.nl/huur-de-kerk.


