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Ant Post is met haar 97 jaar één van  
de oudste leden van de Kloosterkerk  
gemeente. We spraken haar voor Leden 
aan het woord: “Alle stappen in je leven 
zijn een nieuw begin. Je staat er voor en  
je doet je best.”
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OPEN TAFEL 
 
De Open Tafel verzorgt, eens in de veertien dagen, op woensdag 
een vegetarische maaltijd. Deze maaltijden hebben een belang-
rijke 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 gedichten-
programma. Een kleine groep van vrijwilligers verzorgt de maal-
tijd. 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.

Dit zijn woorden van beeldend kunstenaar 
Loes Groothuis. In de veertigdagentijd en 
de periode tussen Pasen en Pinksteren 
zouden werken van haar in de Kloosterkerk 
geëxposeerd zijn, maar het coronavirus 
ver stoorde deze plannen. Zij had ook een 
plan gemaakt om met de kinderen te wer-
ken aan een kunstproject. Maar corona 
verdwijnt hopelijk en de kunst blijft, dus de 
kunstcommissie heeft besloten om in 2021 
dit project opnieuw vorm te geven.  
 
Het werk van Loes Groothuis komt voort 
uit een religieus, c.q. spiritueel levensgevoel 
en geeft uiting aan haar grote verwondering 
over het bestaan. Het scheppingsverhaal 
uit de Bijbel en de scheppingsmythes uit 
diverse culturen zijn een belangrijke inspi-
ratiebron. De laatste jaren heeft zij zich ver-
diept in het Boeddhisme. Maar vooral zijn 

het de Italiaanse fresco’s en mozaïeken uit 
de Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance 
die haar beeldtaal beïnvloeden. Want…
”mooie en/of intrigerende beelden geven 
immers betekenis aan het leven; ze geven 
in kleur en vorm onze gevoelens en ge-
dachten weer. De tekeningen die ik maak 
bieden rust en troost en de mogelijkheid 
tot contemplatie.” 
De basis van haar werk is tekenen, maar 
door in het werk te knippen, te scheuren 
en er stukken aan toe te voegen, komen 
de werken als het ware de ruimte in en 
ontstaat er een installatie. Deze kan de 
onderwereld, het paradijs of een tempel 
verbeelden. 
 
De kunstcommissie hoopt te zijner tijd met 
deze expositie de kunst in de Kloosterkerk 
weer een plek te kunnen geven.

‘SCHOONHEID IS VOEDING VOOR DE ZIEL….’ 

K
O

R
T

HOGE KIJKCIJFERS 
 
Sinds Pinksteren 2020 zendt de Kloosterkerk de 
diensten rechtstreeks uit op YouTube. Het stream-
team van de Kloosterkerk heeft de beschikking over 
twee camera’s en een professioneel mengpaneel.  
 
Annemieke Jonckheere meldt enthousiast: “Nooit  
gedacht dat we in zo'n korte tijd zo'n hecht team  
zouden vormen. Super om te zien hoe iedereen op  
z'n eigen manier en met z'n eigen talent een aandeel 
levert.” De kijkcijfers zijn ronduit goed te noemen. 
André Suurmond licht toe: “De stand eind juli is dat 
de uitzendingen 10.224 keer bekeken zijn door 3.400 
unieke kijkers. Achter deze unieke kijkers schuilen 
ook gezinnen en echtparen. Leuk extra weetje is dat 
deze kijkers de diensten bij elkaar 2.400 uur bekeken 
hebben.” Wim Goris fungeert af en toe als religieus 
geweten in het team: “Wij proberen een dienst te laten 
meebeleven en ruimte te maken voor religieuze gevoe-
lens binnen onze technische mogelijkheden. Dat lukt 
goed als ik afga op de reacties die we krijgen.” 
 
Ondertussen benieuwd? De dienst is elke zondag-
ochtend, of later, op YouTube/Stichting Kloosterkerk 
Den Haag te bekijken. 
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KLOOSTERKERKKOOR 
 
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 regel-
matig buiten de Kloosterkerk opgetreden. Het koor repeteert op maandag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur onder leiding van cantor Daniël Rouwkema. 
Er is altijd ruimte voor goede tenoren en bassen! 

BEZICHTIGINGEN EN  
RONDLEIDINGEN 
 
Benieuwd naar wat er te zien is in de Kloosterkerk? Van mei tot en 
met september is de Kloosterkerk op 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 ( tel. 070 346 15 76 
of per mail kerk.bureau@kloosterkerk.nl). 
De kosten voor een groepsrondleiding zijn 
€ 40,00 per groep. 

EEN NIEUW BEGIN 
 
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid.” 
Zo luidt het begin van het welbekende 
gedicht Mei van Herman Gorter. Hoe 
nieuw is nieuw eigenlijk? Wat is er eigen -
lijk nieuw? Zijn de geluiden iedere lente 
niet hetzelfde? Komen de knoppen aan 
de bomen en de tulpen uit de bollen 
niet voort uit de boom die er al was, uit 
de bol die al in de grond zat? Het is 
duidelijk, in de lente verandert er wat. 
Dor hout komt tot leven. Uit een droge 
bol komt een prachtige tulp omhoog. 
Maar echt nieuw? 
 
In het kader van de coronacrisis stond  
er een artikel in de NRC. Iemand had  
de situatie geanalyseerd en kwam tot 
een nieuw inzicht. Hij had gemerkt dat 
een mens af en toe rust nodig heeft. Zou 
het niet goed zijn, schreef hij, als je één 
keer per week een dag rust zou kunnen 
hebben. Ik moest glimlachen… hadden 
we voordat er koopzondagen en allerlei 
andere activiteiten op zondag kwamen, 
niet zo’n rustdag? Misschien dacht deze 
auteur vanuit onwetendheid dat hij een 
nieuw idee had. Wat voor de ene per -
soon nieuw is, hoeft dat voor de ander 
niet te zijn. Het idee voor een rustdag 
zou ik niet nieuw noemen. Als we echter 
de zondagsrust weer wat meer in acht 
zouden nemen, zou dat wel een veran -
dering van de situatie zijn. Een beetje 
nieuw wordt het dan wel. 
 
Naar mijn indruk wordt in onze samen -
leving vernieuwing in principe positief 
gewaardeerd. Nieuw is goed. Stilstand  
is achteruitgang. Maar op het moment 
dat er – bijvoorbeeld in de kerk – nieuwe 
dingen worden geprobeerd, is er toch 
vaak weerstand. Het oude was immers 
vertrouwd. Maar als we nieuw nu eens 
definiëren als een (kleine) verandering 
van het bestaande, in plaats van radicaal 
iets anders... Dan is vernieuwing mis -
schien wat minder moeilijk en kunnen 
we ook in de kerk best stappen zetten. 
 
Sanne ten Bokkel Huinink 
Voorzitter Bestuur  
Kloosterkerk 

De Klooster | Seizoen 2020-2021 | 5



NIEUWE  
  voor de Kloosterkerk 

De Klooster | Seizoen 2020-2021 | 6



IDEEËN 
HIJME STOFFELS (1952) IS EMERITUS-

HOOGLERAAR GODSDIENSTSOCIOLOGIE 

AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. 

HIJ IS SINDS ENIGE TIJD LID VAN DE 

KLOOSTERKERK EN KENT ONZE GEMEENTE 

DUS VAN BINNENUIT. HET BESTUUR VROEG 

HEM NAAR ZIJN VISIE OP DE PLAATS VAN  

DE KLOOSTERKERK IN HET NEDERLANDSE 

KERKLANDSCHAP. HIJME PRESENTEERDE 

DEZE TIJDENS EEN GEMEENTE-AVOND OP  

12 DECEMBER 2019. OP VERZOEK VAN DE 

REDACTIE WERKTE HIJ ZIJN PRESENTATIE 

OM TOT EEN ARTIKEL VOOR DE KLOOSTER. 
 
TEKST Hijme Stoffels ILLUSTRATIES Quirine Reijman

Ik ben een Haagse jongen van gereformeerde komaf. Ik werd 
gedoopt in de Westduinkerk. Op de kinderclub van de Oos -
ter kerk leerde ik figuurzagen en spatten. Na onze verhuizing 
naar Voorburg bezocht ik de jeugdclub van de Fonteinkerk en 

leerde ik in de Opgangkerk mijn lief kennen. Deze kerken zijn er 
geen van alle meer. De Westduinkerk sloot in 1990 haar deuren. De 
Oosterkerk ging al in 1962 dicht. Het gebouw deed nog een aan-
tal jaren dienst als HOT-theater, tot het in 1988 werd afge broken. 
Op die plek staat nu de imposante Hoftoren. De Opgang kerk 
moest in 1986 wijken voor seniorenwoningen en de Fonteinkerk 
wordt momenteel omgebouwd tot appartementencomplex. Als 
tienjarig jongetje bezocht ik een keer met mijn vader de toen nog 
deftig hervormde Kloosterkerk, waar die zondag prof. Berkhof 
preekte. Vooral het knielen van sommige gemeenteleden tijdens 
het gebed maakte diepe indruk op mij. 
 
KLOOSTERKERK NOG FIER OVEREIND 
In tegenstelling tot de gereformeerde kerken van mijn jeugd staat 
de Kloosterkerk nog fier overeind en dat zal ze ook nog wel een 
tijdje blijven doen. Sinds mijn terugkeer in het Haagse, nu acht jaar 
geleden, kom ik er graag. Wel blijkt het voor jongere generaties 
steeds lastiger om de weg naar deze kerk te vinden en zich blijvend 
te engageren. Geloven is voor velen een individuele optie gewor-
den en deelname aan kerkelijke activiteiten nogal willekeurig. “Ik 
bepaal zelf wel wat ik geloof of niet; daar heb ik de kerk niet voor 
nodig”, zei een jonge student eens tegen mij. Hoe kan de kerk  
relevant en aantrekkelijk blijven, ook voor nieuwe generaties? 
 
VERGRIJZING, LEEGLOOP EN GELDGEBREK 
In de afgelopen eeuw is het percentage Nederlanders dat zich 
tot een kerk rekent gedaald van 90% in 1920 naar ongeveer 25% 
anno nu met alle gevolgen van dien. Veel kerken kampen met 
vergrijzing, leegloop en geldgebrek en kunnen maar met moeite 
het hoofd boven water houden. Elke week sluit er wel ergens in 
Nederland minstens één katholieke of protestantse kerk. Door 
samenvoeging van gemeenten of parochies kunnen de over-
geblevenen het dan wel weer een tijdje uitzingen, totdat ook dat 
niet meer lukt. Arjan Plaisier, de vorige scriba van de PKN, gaf in 
een interview met Trouw (1 oktober 2015) aan, dat kerkleden er 
maar aan moesten wennen dat er in Nederland ‘witte plekken’ 
zouden ontstaan, waar geen PKN-kerk meer zou zijn. 
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REFODOMES EN THEATERKERKEN BIJGEBOUWD 
Is het wat dat betreft overal kommer en kwel? Nee, er zijn ook 
kerken in ons land die het verrassenderwijs best goed doen. De 
afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld in de biblebelt (grofweg de 
strook van de Zeeuwse eilanden tot aan de kop van Overijssel) 
heel wat kerken van streng calvinistische signatuur bijgebouwd 
die plaats bieden aan 1.500 of meer kerkgangers, in de volksmond 
als ‘refodomes’ aangeduid. Sommige blijken bij oplevering alweer 
te klein te zijn en dan moet er een vleugel bijgebouwd worden. Ook 
migrantenkerken – het zijn er inmiddels honderden - hebben de 
laatste decennia de wind in de rug dankzij de instroom van expats 
en vluchtelingen uit allerlei landen. En de ‘theaterkerken’ doen het 
ook heel goed: De Doorbrekers in Barneveld en andere plaatsen, 
Mozaiek0318 in Veenendaal en Hillsong in Amsterdam trekken 
vele honderden jongeren en jonge gezinnen. Kerken met een  
orthodox evangelische boodschap, maar met een zeer eigen -
tijdse, ‘hippe’ stijl van presenteren. Ik bezocht een keer de City 
Life Church hier in Den Haag aan de Escamplaan. Het was alsof 
ik een poptempel betrad: de zaal in het halfduister, een lichtshow 
op het podium en een band die met pakkende relirock de zaal  
opwarmde, totdat de charismatische voorganger het podium  
beklom. Ook in Diligentia, pal tegenover de Kloosterkerk, zit op 
zondagochtend zo’n kerk (C3). Het zou de moeite waard zijn om 
eens een ‘crossover’ te maken…  
 
KLOOSTERKERK MIKT OP VRIJZINNIGE GELOVIGEN  
EN RELIGIEUZE ZOEKERS 
De Kloosterkerk valt als tamelijk vrijzinnige Haagse citykerk in 
geen van de drie genoemde categorieën. Zij moet het niet van de 
orthodoxe boodschap of een popculturele aanpak hebben. Zij richt 

zich met een betrekkelijk klassieke stijl op vrijzinnige gelovigen 
en religieuze zoekers, waarbij kwaliteit in prediking en liturgie 
voorop staat. De verbinding met ‘hoge’ cultuur (klassieke muziek, 
literatuur, filosofie, beeldende kunst) wordt nadrukkelijk gezocht. 
Dat spreekt nog steeds een aanzienlijke groep overwegend oudere 
mensen aan. Bij de maandelijkse Bachcantates zit de kerk door-
gaans goed vol. En begrijp me goed, ik – als oudere, witte, hoog-
opgeleide man – voel me daar heel wel bij thuis. Het is alleen de 
vraag of dat ook voor andere groepen in de regio geldt. Kerken 
van het type Kloosterkerk moeten blijvend hun best doen om 
nieuwe mensen te trekken. 
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OPEN KERK 
Wat dat betreft is het nuttig om over het begrip ‘open’ na te  
denken. De Kloosterkerk wil een ‘open kerk’ zijn. Het staat in  
de omschrijving van de eigen identiteit. Er is zelfs een ouderling 
‘open kerk’. Maar hoe open sta je eigenlijk voor andere mensen, 
andere vormen en gedachten? Hoe gemakkelijk worden nieuw-
komers in de gemeente opgenomen? Is er oog voor degenen die 
er bij het koffiedrinken na de kerkdienst wat verloren bij staan? Is 
er ruimte in de kerkdiensten en op andere momenten om buiten 
de gebaande paden te gaan? Ik ken mensen die de Kloosterkerk 
helemaal niet zo sterk als een open, gastvrije kerk ervaren, maar 
meer als een enigszins introvert en zelfgenoegzaam gezelschap.  
 
KENNEN DE HAGENAARS DE KLOOSTERKERK?  
Van reclamemakers leerde ik dat mensen niet zomaar vanuit het 
niets een bepaald product kopen. Toegepast op de Kloosterkerk: 
niemand stapt zomaar binnen. Daar gaat het een en ander aan 

vooraf. Je moet allereerst weten dat de Kloosterkerk bestaat en 
als kerkelijke gemeente leeft. Hoeveel Hagenaars weten dat eigen-
lijk? Dan moet je een zekere belangstelling gaan ontwikkelen voor 
de activiteiten die hier plaatsvinden. Je moet ook behoefte heb-
ben of krijgen aan zinvolle verdieping van je dagelijks bestaan. 
Vervolgens moet je een verlangen ontwikkelen om daaraan deel 
te nemen en je bij deze gemeenschap te voegen. En dan moet je 
ook nog eens daadwerkelijk de voet over de drempel zetten. In 
het beste geval spreekt het je zodanig aan, dat je nog eens komt 
en nog eens en nog eens… 
 
WEES CREATIEF EN ORGINEEL 
In diverse kerken in binnen- en buitenland onderneemt men 
speelse en serieuze pogingen om nieuwe doelgroepen te berei-
ken. Ik zeg niet dat de Kloosterkerk dat allemaal moet kopiëren, 
maar het kan je wel op nieuwe ideeën brengen. De All Saints Church 
in Hereford (Engeland) vestigde een goed lopend lunchcafé in 
een hoek van het kerkgebouw. De eerbiedwaardige kathedraal 
van Rochester (ook Engeland) organiseerde vorig jaar zomer een 
minigolf binnen de muren, waar jong en oud zich vermaakte. De 
Nieuwe Sint Bavo in Haarlem doet elk jaar mee met het Floral Event 
Haarlem en laat kunstenaars de kerk vullen met schitterende 
bloemstukken. Ik was er vorig jaar en alleen al de geur van de 
bloemen bij het binnentreden was overweldigend. De Amster-
damse Keizersgrachtkerk organiseert al een aantal jaren speciale 
Hart op de Tong-diensten voor jongvolwassenen, waar bekende 
popartiesten als Typhoon, Spinvis en Giovanca een aantal van 
hun songs akoestisch brengen en geïnterviewd worden over hun 
inspiratiebronnen. In diverse plaatsen, ook in Den Haag, wordt  
tegenwoordig een Urban Trail georganiseerd waaraan duizenden 
lopers deelnemen die bij hun tocht door de stad door diverse ge-
bouwen lopen. Vorig jaar was de finish op het Lange Voorhout en 
het gedruis was tot in de kerk te horen. Waarom liepen de deel-
nemers niet door de Kloosterkerk? Of laat je zoiets niet toe als 
kerk? De Haarlemse Doopsgezinde Gemeente trok zich daar 
niets van aan en had op een mooie zondag ineens 3.000 extra 
‘kerkgangers’ in de kerkdienst, die aan de voorkant naar binnen 
gingen, de zegen ontvingen en het gebouw aan de achterkant 
weer verlieten. Veel deelnemers hadden tot dan toe zelfs nog 
nooit van deze gemeente gehoord.  
 
DE KERK IS PAS KERK ALS ZIJ ER IS VOOR ANDEREN 
Zelf vond ik vorig jaar deelname aan de driedaagse Pinksterpel-
grimstocht van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem naar de 
Kloosterkerk een prachtig initiatief, waaraan zowel geheide kerk-
gangers als spirituele zoekers, zowel 50-plussers als 50-minners 
deelnamen. Dat laatste geldt ook voor de Preek van de Leek, waar 
zeker niet alleen traditionele Kloosterkerkgangers op af komen. 
Zelf zou ik ook een jaarlijks of tweejaarlijks Kloosterkerkfestival 
toejuichen met een mooie mix van theologische, muzikale, spiri-
tuele, artistieke en gezellige activiteiten.  
 
Ik hoop op een duurzame en inspirerende Kloosterkerk in, van  
en voor de stad. Of - om het met de theoloog Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945) te zeggen: “De kerk is pas kerk als zij er is voor  
anderen.” 
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JE ZIET ZOVEEL VERSCHILLENDE MENSEN IN DE KLOOSTERKERK EN ALLEMAAL HEBBEN ZE 

HUN VERHAAL. DAT MAAKT HET SAMENKOMEN ZO INTERESSANT. VAAK WAS HET BESLUIT 

OM ZICH BIJ DE KLOOSTERKERK AAN TE SLUITEN VOOR MENSEN EEN NIEUW BEGIN.
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Juan  
 Yrausquin

LEDEN AAN 
HET WOORD

“In de Kloosterkerk  
vind ik verdieping in  

mijn geloof”

De Arubaanse Juan Yrausquin komt sinds 
een paar jaar in de Kloosterkerk. De kerk 
was onderdeel van een nieuw begin voor 
hem en zijn gezin: ze besloten om in Neder -
land te blijven. Hij studeerde in Nederland 
maar keerde terug naar Aruba om voor het 
familiebedrijf te gaan werken. Daar werd 
hij actief bij een werkgeversorganisatie; 
dat wekte de interesse in de politiek bij 
hem. Na acht jaar bij het familiebedrijf 
stapte hij over naar de politiek; eerst als 
Statenlid en vervolgens als minister van 
Financiën. Over die periode vertelt Juan: 
“Ik kon er echt een verschil maken, maar 
het was ook moeilijk om sommige patro-
nen te doorbreken.”  
Hij verruilde Aruba en de politiek voor een 
studie in New York en nam zijn gezin mee. 
Maar de interesse in de politiek was er nog. 
In 2016 kwam hij naar Den Haag om Aruba 
te vertegenwoordigen als Gevolmachtigd 
Minister. Toen zijn ambtstermijn afgelopen 
was, besloten hij en zijn vrouw om te blij-
ven, zodat hun drie kinderen hier hun 
middelbare school af konden maken. Hij 
gaat op zoek naar een kerk voor dit nieuwe 
begin. Een kerk waar hij zich thuis voelt. 
“In de Kloosterkerk vind ik verdieping in 
mijn geloof.” 
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Tota  
 Vreede

Tota Vreede is niet kerkelijk opgevoed, 
maar haar vader las haar wel voor uit de 
kinderbijbel. In haar werk als lerares op een 
basisschool nam ze die gewoonte over. 
Net als zij vonden haar leerlingen de Bij-
belverhalen boeiend. De cantatediensten 
bezocht ze al, maar na haar pensioen kwam 
ze vast elke zondag naar de Kloosterkerk. 
De muziek trok haar, maar dat is niet het 
enige wat haar telkens terugbracht. Het 
gevoel iets te delen met mensen die haar 
daar zijn voorgegaan, de vrienden die ze 
er leerde kennen, de preken die zo inspi-
rerend zijn. “En het licht dat zo mooi door 
de ramen valt”, vertelt ze. 
In 2019 maakte Tota een moeilijke periode 
door. Ze werd gesteund door familie en 
lieve vrienden. Ze was blij verrast toen 
dominee Rienk Lanooy haar kwam be-
zoeken. In die periode heeft ze Gods  
aanwezigheid heel erg gevoeld in de lief-
devolle mensen om haar heen. Door  
gesprekken met de predikant besloot ze 
zich te laten dopen. Dat gebeurde eind 
november in de Apostelkapel, in het bij-
zijn van haar dierbaren.  
Die dag was een lichtpunt wanneer ze 
terugkijkt op dat jaar. “Daar ben ik heel 
dankbaar voor. Ik voel me nu nog meer 
verbonden met God en de gemeenschap.”

Ant Post woonde en studeerde biologie 
in Groningen. Na haar doctoraal kreeg  
ze een baan op Zeelands Proeftuin in  
Wilhelminadorp, een wetenschappelijk 
instituut dat onderzoek doet in de fruit-
teelt. Zij bestudeerde de invloed van  
verschillende bestrijdingsmiddelen op  
de fauna van de vruchtbomen. “We ont-
dekten zaken, die ook nu weer worden 
genoemd om duurzame land- en tuin-
bouw mogelijk te maken.”  
Ze maakte de Watersnoodramp mee en 
deed daarbij vrijwilligerswerk. Dat was 
een rauwe, maar waardevolle ervaring. 
Daarna ging het gewone werk weer door. 
“Nooit zal ik vergeten hoe ik in een oude 
open oorlogsjeep van het lab door het 
mooie Zeeuwse landschap reed, ik zong 
dan altijd uit volle borst A toi la gloire!” 
Na haar promotie in 1962 kwam er tot haar 
spijt een einde aan het leven in Zeeland. 
Ze werd directrice van de Middelbare 
Tuinbouwschool voor Meisjes in Rijswijk. 
De overgang was groot. In het begin was 
het zeker geen gemakkelijke baan, maar 
zoals ze zei, “ik hield me vast aan de tekst 
die ik als student bij een NCSV-bijeen-
komst hoorde ‘Ik vermag alle dingen door 
Christus, die me kracht geeft’.” Vanuit 
Rijswijk kreeg ze contact met de Klooster -
kerk, waar ze zich zeer welkom voelde.  

Ant  
Post
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Rienk We hebben lang op 
Marja moeten wachten van-
wege kerkelijke procedures, 
protocollen en regels. In  

februari waren we zover dat Marja uit 
Wales kon overkomen, maar toen kwam 
corona. Gelukkig konden we online con-
tact hebben. Natuurlijk heb ik veel verteld 
over de Kloosterkerk, maar Marja moet 
ook de gelegenheid krijgen van alles zelf 
te ontdekken. 
 
Marja De sociale media zijn een uitkomst 
gebleken. Het voelt nu al best vertrouwd 
om hier samen te zitten op mijn eerste 
formele werkdag. En we hebben eigenlijk 
al goed doorgesproken hoe we dit jaar gaan 
aanpakken. Het wordt wat mij betreft een 
vliegende start.  
 

Rienk Het werk delen we gelijk op. Voor 
het pastoraat hebben we de wijken ver-
deeld. We doen de diensten om en om  
en hebben ook evenveel cantatediensten. 
We willen alles als team oppakken. Marja 
is wel gevraagd om zich specifiek bezig te 
houden met jeugd- en jongerenwerk.  
 
Marja Ja, jongerenwerk, dat wordt mijn 
ding. Dat is voor mij ook nieuw. In Wales 

heb ik vooral te maken gehad met heel 
jonge kinderen. Die konden niet stil zit-
ten, dus heb ik de ‘Kliederkerk’ opgezet. 
Die was voor het hele gezin bedoeld, op 
zondag tussen de diensten door. Ik las 
een verhaal voor en de kinderen konden 
knutselen en spelen. Het lijkt me heel 
leuk om nu juist met wat oudere kinderen 
dingen te doen en te bespreken.  
 
Rienk ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, zei 
een bekend filosoof eens. Corona heeft 
ons de weg gewezen naar nieuwe vormen 
van samen zijn en geloof delen. We zijn 
als Kloosterkerk begonnen met podcasts 
en de streaming van diensten. Maar het 
moet wel passen bij onze gemeente, dus 
we zullen goed moeten kijken hoe we  
dit voortzetten. Voor het nieuwe seizoen 
zijn we daar al mee bezig. We proberen 
activiteiten als de ABC-cursus, Gewoon 
Bijbellezen in ieder geval zo in te richten 
dat we ze in geval van nood digitaal kun-
nen doen. Dat geldt trouwens ook voor 
nieuwe activiteiten, zoals een cursus die 
Rico Sneller voor Young Professionals  
verzorgt. Voorlopig zijn de sociale media 
dus vooral bedoeld als een extra én als 
noodvoorziening. We zullen namelijk 
flexibel moeten zijn, verwacht ik.  

EEN 
NIEUW 
BEGIN…
WE BEGINNEN AAN EEN NIEUW JAAR KLOOSTERKERK DAT 

OOK BEGINT MET EEN NIEUWE DOMINEE, DS. MARJA FLIPSE. 

OP HAAR ALLEREERSTE WERKDAG IN DEN HAAG BLIKKEN ZIJ 

EN DS. RIENK LANOOY VOORUIT OP HET KOMENDE JAAR EN 

HOE ZIJ DAT GAAN AANPAKKEN.  
 
TEKST Giulia Olenroot en Vivian Wildeboer FOTOGRAFIE Gerhard van Roon 
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Marja Flexibiliteit is sowieso belangrijk 
voor ons werk. Bij de voorbereiding van 
preken kijken we goed om ons heen. Wat 
we meemaken kleurt immers hoe we de 
Bijbel lezen. De oerverhalen kunnen een 
licht werpen op de maatschappelijke ont-
wikkelingen van deze tijd. We beginnen 
dan ook met een serie over die oerver-
halen. Voor iedere predikant is het een 
uitdaging ze relevant te maken voor het 
heden. Ik heb er zin in om preken te 
schrijven die gaan over de actualiteit. 
Met de oerverhalen kun je zoveel kanten 
op. Hier heb ik meer vrijheid dan in de  
Anglicaanse kerk. Die heeft juist een hele 
strakke liturgie. Daar heb ik wel veel van 
geleerd. Het doet me denken aan ballet. 
Mijn moeder bracht me naar een ballet-
school waar vooral zelfexpressie belang-
rijk was. Het was me daar veel te chaotisch. 
Ik ben toen overgestapt naar een strengere 
balletschool, met kledingvoorschriften en 
zo, en ik voelde me gelijk thuis. Ik begon 
daar gewoon bij het begin en leerde alle 
pasjes met die mooie Franse namen.  
Toen ik dat alles, na veel oefenen, onder 
de knie had, voelde ik mij vrij om creatie-
ver te worden. Op dezelfde manier ben ik 
- na de strenge jaren in Wales - nu klaar 
voor de Kloosterkerk, denk ik. Voor mij 
betekent deze overstap dus echt een 
nieuw begin. 
 
Rienk Over nieuw begin gesproken, in 
ons pastorale werk staat de doop bij uit-
stek voor een nieuw begin. De komst van 
een kind in je leven stemt natuurlijk dank-
baar, maar brengt ook het besef van ver-
antwoordelijkheid. Ik zie vaak dat juist 
jonge ouders graag ook in de kerk willen 
stilstaan bij alles wat dit aan hen toever-
trouwde leven bij hen oproept. Maar ik 
moet ook zeggen: een nieuw begin hoeft 
helemaal geen verband te houden met 
de komst van kinderen. Ik doopte ooit een 
vrouw van 90 jaar. Dat was voor haar niet 
minder een nieuw begin dan voor wie dan 
ook. Dat is het mooie van de christelijke 
traditie: die gaat als het goed is (en dat is 
helaas niet overal en altijd het geval) niet 

uit van leeftijd, identiteit, gender, of welk 
hokje dan ook, maar van de mens die altijd 
weer opnieuw kan beginnen. Ik noemde 
al de doop, maar ik denk ook aan de ver-
geving. Hondsmoeilijk, maar essentieel. 
Iedereen heeft immers bij tijden de be-
hoefte aan een nieuw begin.  
Soms kom ik - wat ik noem - ‘herintreders’ 
tegen. Zij hebben op een goed moment 
afstand genomen van hun christelijke 
wortels omdat die hun te weinig voeding 
gaven. Soms komen ze weer terug om  
opnieuw aandacht te geven aan die wor-
tels die, zoals het gaat met alles wat je 
aandacht geeft, zoveel mooier en rijker 
blijken te zijn dan je dacht. Voor al deze 
mensen willen wij er met ons tweeën zijn. 
 
Marja Eigenlijk is elke dag een nieuw 
begin. Je weet nooit wat de dag brengt. 
God is iedere dag nieuw. Je kunt niet  
zeggen: nu weet ik wel hoe het zit. Je kunt 
elke dag verrast worden. Iedere ontmoe-
ting is een nieuw begin. Wat dat betreft is 
het thema van deze Klooster veelbeteke-
nend. Ook iedere dienst die wij houden, 
is nieuw, zeker omdat wij ons niet hoeven 
te houden aan een voorgeschreven lees-
rooster.  
 
Rienk Ja, ook voor mij is elke dienst nieuw. 
Juist door onze vaste liturgische vormen, 
is er ruimte dat alle aandacht zich kan 
richten op het verhaal en wat dat aan rijke 
inhoud in zich herbergt. Als bijvoorbeeld 
het verhaal van Kaïn en Abel wordt verteld, 
dan hoop ik dat de luisteraar ontdekt: ‘Dit 
verhaal gaat eigenlijk over mij en mijn ver-
antwoordelijkheden’. 
 
Marja We gaan dit samen doen, hè Rienk. 
Ik verheug me erop!  
 
 
 
 
Voor verdere kennismaking  met  
ds. Marja Flipse vindt u op de website 
www.kloosterkerk.nl meer artikelen met 
en van Marja Flipse. 

DS. MARJA FLIPSE (37)  
is opgegroeid in Goes,  

Zeeland en is afgestudeerd 
in Godgeleerdheid in  

Leiden. Na haar studie 
werkte ze in Wales en was 

daar van 2008 tot 2020 
predikant achtereenvolgens 
in de binnenstadgemeente 
van Roath in Cardiff, in de 
kustplaats Porthcawl, en 

wederom Cardiff. Zij heeft 
op 12 juli 2020 haar intrede 
gedaan in de Kloosterkerk.  

DS. RIENK LANOOY (56) 
studeerde na zijn de  
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 gemeen-
schap en van 2005-2009 
 in Chaam voor de Protes-

tantse gemeente. Vanaf 
2009 is hij als predikant aan 
de Kloosterkerk verbonden. 

In 2013 promoveerde hij  
op een studie over  

oecumenische dialogen.

MARJA FLIPSE: “IK HEB ER ZIN IN OM PREKEN TE 

SCHRIJVEN DIE GAAN OVER DE ACTUALITEIT”
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Ik begin opnieuw. Het moet wel kloppen. Tel dus 
nog een keer. Maar inderdaad, dit jaar is het de 
23ste keer dat ik als parlementair redacteur Prins-

jesdag meemaak. Ik schrik er zelf van. Het waren dan 
wel geen aaneengesloten jaren, ik werkte ook niet 
steeds voor dezelfde krant, maar veel zijn het er bij 
elkaar wel. 
Of ik het nog interessant vind op het Binnenhof, 
vroeg een jongere collega mij dit voorjaar. Tja, zo 
wordt er inmiddels tegen me aangekeken: oud en 
nog steeds rondhangend op de wandelgangen van 
de Tweede Kamer. Had ik vroeger niet precies het-
zelfde gedaan bij oudere collega’s? 
Inmiddels snap ik die reeds lang vertrokken en soms 
zelfs al overleden collega’s beter. Parlementaire 
journalistiek werkt verslavend. Op het Binnenhof 
komen allerlei maatschappelijke vraagstukken langs. 
Telkens weer word ik uitgedaagd daarover na te 
denken. Kom maar op, denk ik dan. Basisinkomen? 
Ik heb nog wel een paar argumenten waarom ik  
dat geen goed idee vind. Probeer me maar van het 
tegendeel te overtuigen. 

Onderscheid maken op leeftijd tussen 
patiënten die bij een mogelijk nieuwe 
coronapiek een bed op de intensive care 
nodig hebben? Zeg niet te gauw ja daar-
tegen, want ik bedenk graag een paar mensen 
waar u dan tussen moet kiezen. 
Ik dwaal wat door oude artikelen van mezelf. Eén is 
van ruim tien jaar geleden, ook toen was het crisis. De 
voorspelling was dat de werkloosheid tot 9 procent 
zou stijgen. Destijds vergeleek ik dat met 1984, toen 
de werkloosheid 10 procent was. Gaat dat als gevolg 
van de coronacrisis nu weer gebeuren? Stelt dat  
eigenlijk gerust zo’n vergelijking of juist niet? 
Straks weer Prinsjesdag, weer koetsen en paarden en 
een wuivend koningspaar, weer een nieuwe begroting 
met gevolgen voor de samenleving, voor alweer een 
nieuw parlementair jaar. Weer, telkens weer. 
Weet u al op wie u gaat stemmen? Want dat mag 
komend jaar ook weer. Ik twijfel nog. Of eigenlijk, 
weer. 
 
Aukje van Roessel 

TELKENS WEER

Aukje van Roessel is 
politiek redacteur 
van De Groene  
Amsterdammer. 
Portretfoto:  
Martijn Beekman.  
Foto Binnenhof:  
Sander van der Wel.
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HET HEFT IN 
EIGEN HANDEN 

een gesprek over de zin van het leven

De Klooster | Seizoen 2020-2021 | 16



“Het leven heeft absoluut 
geen zin. Bij ‘zin’ denk ik aan 
voortgang, dus iets na het 
leven. Maar dan is er niets. 
Het leven is , zoals Nabokov 
zei, ‘een klein spleetje licht 
tussen twee eeuwige perio-
den van duisternis’. Na de 
dood is er niets.” 
 
A.L. Snijders, schrijver 

“Het leven is iets wat zichzelf 
kan voortplanten. Het unieke 
van leven is dat het zich steeds 
aanpast aan de omstandig-
heden. Daardoor blijft het 
voortbestaan. Mensen zijn 
onderdeel van dat leven, net 
als bacteriën en bomen. Leven 
heeft een onsterfelijke com-
ponent.”  
 
Anna Akhmanova, celbioloog 
 

“De vraag naar de zin van hét 
leven is wat mij betreft zinledig. 
Want dat is een samenspel 
van atomen en moleculen. 
Nergens blijkt dat het leven 
een bedoeling heeft. Dat is 
het bepalende principe van 
de evolutie. Toeval speelt een 
fundamentele rol, want juist 
daardoor heeft het leven zich 
zo mooi kunnen aanpassen 
aan onze planeet.” 
 
Vincent Icke, sterrenkundige 
 

FOKKE OBBEMA SCHREEF MET ZIJN BOEK DE ZIN VAN HET LEVEN EEN REGEL -

RECHTE BESTSELLER. DE TITEL BLIJKT AAN TE SPREKEN IN TIJDEN VAN CORONA, 

WAARIN MEN MEER DAN ANDERS WORDT TERUGGEWORPEN OP ZICHZELF. 

OOK ENKELE GEMEENTELEDEN VOELEN ZICH ERDOOR GEÏNSPIREERD OM 

ONDER LEIDING VAN RIENK LANOOY IN GESPREK TE GAAN.  
 
TEKST Han van den Broek en Emilie Schreuder FOTOGRAFIE Gerhard van Roon
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WAT IS DE ZIN VAN HET LEVEN?  
Na een hartstilstand was Fokke Obbema ‘even dood’. 
Na zijn herstel ging hij op zoek naar de zin van het 
leven. Hij vroeg er veertig gesprekspartners naar, 
vrouwen en mannen, alfa’s en bèta’s, religieuzen en 
agnosten. De interviews zijn gebundeld in het boek 
De zin van het leven. Overigens ontbreekt de jeugd 
in het boek. Is de jeugd niet zo geïnteresseerd in de 
zin van het leven, of verwachtte Obbema op dit punt 
weinig van jongeren? Hoe dan ook, ook voor ons  
gesprek hebben zich geen jongeren aangemeld.  
Toch zijn sommige mensen van jongs af aan met deze 
vraag bezig, blijkt uit interviews. Anderen worden 
door een bepaalde gebeurtenis in hun leven door  
de vraag ‘gegrepen’.  
 
IS ER EEN UNIVERSELE ZIN VAN HET LEVEN? 
Uit de interviews maken wij op dat de veertig geïnter-
viewden die vraag naar de zin van het leven niet alle-
maal op dezelfde manier interpreteren. Sommigen 

blijken bij de zinsvraag meteen te denken aan een 
objectieve, voor iedereen geldende zin van het leven. 
Hij of zij bevestigt of ontkent dat dan vervolgens. Zo 
ontkent Snijders elke zin van het leven, terwijl Samuel 
en Witteveen in dit verband de naam van de Eeuwige 
laten vallen. Weer anderen zien hoogstens een zin  
op materieel/biologisch niveau (Akhmanova, Icke). 
Zij denken dan aan het doorgeven van genen aan de 
volgende generatie. Het leven is voor hen blind en 
zonder doel. 
 
Onze groep heeft niet zoveel met de laatste mate -
rialistische opvatting. We zien natuurlijk ook wel dat  
de mens onderworpen is aan de natuur. Je krijgt met 
je genen lichaamskenmerken (word je wit of zwart 
geboren?) en karaktertrekken mee. Deze bepalen 
gedeeltelijk je leven. Maar het is de vraag hoe je daar-
mee omgaat. Wij mensen hebben het vermogen om 
het heft in eigen hand te nemen. 
 

De Klooster | Seizoen 2020-2021 | 17



“Ik geloof niet dat het leven 
een zin heeft buiten ons, dat 
we met ons allen meewerken 
aan een groot masterplan. 
Het is zaak een verhaal voor  
je leven te bedenken en ver-
banden met anderen te leg-
gen. De zinloosheid is een 
enorme motivatie er wat van 
te maken.” 
 
Bregje Hofstede, schrijver 
 

“Het leven is niet ergens goed 
voor, het heeft genoeg aan 
zichzelf. Een betere vraag vind 
ik: wat is dan een goede manier 
van leven? En vervolgens wat 
maakt het leven betekenisvol? 
Je hoeft geen doel te bereiken. 
Nee, this is it. Dat is niet iets 
om treurig over te zijn, want  
er zit veel rijkdom in het leven 
zelf.” 
  
Sanneke de Haan, filosoof 
 

“Het leven maakt zichzelf  
zinvol. Voor mij is de zin ervan  
in verbinding te staan met  
anderen en liefde geven.”  
 
Christianne Stotijn, zangeres 
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ZELF ZIN GEVEN AAN HET LEVEN! 
Daarmee komen we als vanzelf op een tweede cate -
go rie antwoorden in het boek. Veel mensen betrek-
ken de vraag naar de zin van het leven op zichzelf: 
hoe geef ik zin aan mijn leven (Hofstede, De Haan, 
Mathura). De meesten voegen hieraan meteen  
toe, dat dat alleen kan door iets te betekenen voor 
anderen (Stotijn, Kruijff) of voor de wereld als geheel 
(Witteveen).  
Deze opvatting heeft in het boek de overhand. En ook 
onze groep denkt dat je vooral zelf zin moet geven aan 
het leven. Er bestaat een Loesje-uitspraak: ‘De zin van 
het leven, schrijf je zelf’. Welke die zin is, is dus aan 
jou. Ons gesprek gaat er vervolgens vooral over hoe 
je dat zou kunnen aanpakken. Geven en ontvangen. 
Goed voor jezelf zorgen, om voor anderen te kunnen 
zorgen. Belangeloos luisteren. Open staan voor de 
ontmoeting. 
Tja, de ontmoeting met de ander! Het woord ‘kwets-
baarheid’ valt. Een ontmoeting heeft weinig zin(!),  
als je niet bereid bent je te laten raken. Al was het 

maar om te beseffen dat je er nog niet bent. Dat je 
nog moet leren, of liever: dat je nog mag leren.  
Sommigen van ons gaan nog een stap verder. Zij zien 
in de ontmoeting met een ander een teken van iets 
anders dat boven jezelf uitgaat. ‘De weg naar binnen is 
de weg naar buiten’. Door je je in jezelf te keren – in 
meditatie of gebed – stel je je open voor vragen van 
buiten. Daarvoor hoef je niet naar Nepal.  
 
AMOR FATI 
De zin van het leven ligt in het verkrijgen van vrede: 
vrede met het leven zoals het nu eenmaal loopt. We 
maken allemaal blijde en verdrietige dingen mee. Als 
je kanker krijgt, is dat natuurlijk ellendig. Maar je kunt 
ervan leren en er rijker van worden. Je kunt dankbaar -
heid leren jegens familie en vrienden, zonder wie je 
het niet had gered. Sterker, je kunt dankbaarheid 
leren voor jouw eigen lot: een diep gevoel van vrede 
en geluk dat jouw leven de moeite waard is zoals het 
is. Daaraan kun je de veerkracht ontlenen om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. 
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“Voor iedereen is de zin van 
haar of zijn leven anders, om -
dat we allemaal uniek zijn, maar 
ik denk wel dat we allemaal als 
die verbindende betekenisvol -
le schakel in een groter geheel 
functioneren. De ander is je 
andere helft, dus heb ik ook te 
maken met het kind met pijn 
in het buitenland of met die 
verwarde man op straat. In die 
verbondenheid zijn we gever 
én ontvanger.” 
  
Claartje Kruijff, predikant 

“Er zit een goddelijke energie 
achter alles, dus ook achter 
ieder individu. Er is een be-
stemming en relevantie voor 
ieder van ons, groter dan we 
zelf kunnen begrijpen.” 
  
Mounir Samuel, auteur en 
theatermaker 
 

“De zin van ons leven is om 
een bewustzijn van dat god-
delijke te ontwikkelen. Voort-
durend ons bewust zijn dat 
we in die prachtige schepping 
verkeren en beseffen dat daar -
in een goddelijke geest werkt, 
dat is de zin... Als je hier sterft, 
begint er een nieuwe fase. Het 
lichaam laat je achter, de ziel 
leeft voort met zijn geheugen 
en al zijn ervaringen”.  
 
Johannes Witteveen, oud-
minister 

“Ieder mens moet de zin van 
het leven zelf ontdekken. 
Word een mens! Dus je bent 
het nog niet, je moet het  
worden en uitgroeien tot een 
individu dat zelf nadenkt, zijn 
eigen ethiek bepaalt en zelf 
ervaart. Het is aan jou uit te 
zoeken wat dat betekent. De 
bedoeling is dat je ziel verder 
kan op zijn spirituele pad. Het 
maakt niet uit welke religie je 
aanhangt, het is een manier 
om je focus te verleggen naar 
je innerlijk. De vraag is vooral: 
wat doet het met je, wat voor 
mens word je erdoor?.” 
  
Ashis Mathura, ICT’er en 
pandit

DE WAARDE VAN DE WETENSCHAP EN  
DE HERWAARDERING VAN RELIGIE  
We beseffen dat het wat zweverig begint te klinken. 
Wat wij zeggen is niet wetenschappelijk verantwoord, 
maar daar is het ons ook niet om te doen. Wetenschap 
biedt geen betekenis, terwijl mensen die wel kunnen 
vinden in geloof. Beide perspectieven bieden geen 
eeuwige waarheden. De wetenschap vernieuwt zich 
voortdurend en gelovigen van nu zien de ‘wil van God’ 
zeker anders dan vijfhonderd jaar geleden. Wat dat 
betreft heeft de coronapandemie ons weer eens een 
spiegel voorgehouden. De wetenschap is van grote 
waarde gebleken bij het bestrijden of het beheersen 
daarvan, maar er zijn grenzen aan wat wij mensen aan 
‘wetenschappelijk verantwoorde’ maatregelen accep -
teren. Het leven moet voor ons nog wel zin hebben, 
en dan is een afstand van 1,5 meter soms even te veel. 

Deelnemers aan het gesprek: Rob de Bruïne, Dick 
van den Hul, Mendeltje van Keulen, Rienk Lanooy, 
Astrid Poot,  Gerhard van Roon, Emilie Schreuder  
en Katuscha Tellegen.  
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LEEK 
OP DE  
KANSEL
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Abeltje Hoogenkamp, stads-
predikant verbonden aan de 
Protestantse Kerk Amster-
dam, bedacht in 2008 het 

idee voor de Preek van de Leek. “Vroeger 
waren dominees opiniemakers, die rol is 
overgenomen door schrijvers, columnis-
ten, cabaretiers, journalisten, politici en 
wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden 
de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit.” 
Hoogenkamp bedacht dat het spannend 
zou zijn om mensen met ‘preekpotentie’ 
te vragen de kansel te beklimmen. Niet 
om een lezing te houden, maar om voor 
één keer de beproefde vorm van een kerk -
dienst te volgen. Om te zingen, te lezen, 
te bidden en te collecteren. 
 
Het idee verspreidde zich door het land en 
sinds 2015 zijn er ook in de Kloosterkerk 
regelmatig lekenpreken. De Kloosterkerk 
wil met deze preken graag mensen van 
buiten de kerk de confrontatie aan laten 
gaan met de Bijbel en de protestantse tra -
ditie. Dit gebeurt vanuit de verwachting 
dat die confrontatie waardevolle ervarin-
gen voor leek en toehoorders opleveren, 
én vanuit het idee dat de Bijbel niet de kerk 
maar de hele samenleving toebehoort.  
 
INTENSIEVE ERVARING 
In november 2019 hield Liesbeth Zegveld, 
mensenrechtenadvocaat te Amsterdam, 

de Preek van de Leek. Zij koos als thema 
voor haar dienst de gelijkenis van de Barm -
hartige Samaritaan en richtte zich daarbij 
op de vraag wat er gebeurt als iemand in 
nood, ook als je hem of haar niet kent, een 
beroep op je doet. 
 
Liesbeth Zegveld: “Ik vond het een mooie, 
intensieve ervaring. Teksten schrijven en 
spreken in het openbaar ben ik natuurlijk 
gewend maar dit was nieuw voor mij. Het 
leiden van een kerkdienst is gevarieerder, 
veelzijdiger, meer omvattend voor het punt 

“JE DOORLEEFT EN  

BELEEFT HET MEER”

HOE ZOU HET ZIJN WANNEER NIET EEN DOMINEE IN EEN DIENST VOORGAAT, MAAR EEN LEEK? 

EEN LEEK MET EEN SCHAT AAN ERVARING, INVLOED EN BETEKENIS IN CULTUUR, POLITIEK OF 

BEDRIJFSLEVEN? GELOVIG, OPGEVOED IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE OF HELEMAAL NIET? 

dat je wilt maken. Het gaat meer ‘in je zit-
ten’, je doorleeft en beleeft het meer.  
 
Een goede voorbereiding vraagt wel wat 
van je. Je moet je inlezen, je de materie 
eigen maken, het geheel als het ware 
‘omarmen’, een beeld hebben van wat  
je straks in de kerk aan het doen bent en 
waarom. Ik werd getroffen door de chris-
telijke ethiek. Daaruit kun je heel wat  
inspiratie putten. De Bijbelteksten zitten 
boordevol met urgente en positieve bood -
schappen over het leven. Ik werd er heel 
blij van.  
 
Aanvankelijk had ik enige aarzeling om  
op de kansel te gaan staan; je schept dan 
meer afstand. Later dacht ik: Maar het is 
wel machtig om daar te staan, het is ook 
een enorme eer, wanneer krijg ik weer 
zo’n kans… In de dienst vond ik vooral de 
interactie met de kerkgangers mooi. Door 
hun bijdragen, met een gedicht, met zang, 
met orgelspel, was het geen eenrichtings -
verkeer maar werd het een gezamenlijk 
gebeuren. Ik voelde een andere dynamiek, 
bijzonder en intensief.  
 
Ik wilde in deze dienst iets laten doorklin-
ken van de boodschap die ik heb, van de 
urgentie die ik voel om wat voor een ander 
te doen. De nood, die tot mij spreekt, noopt 
mij om in actie te komen; dit ben ik.”

PROGRAMMA PREEK VAN DE LEEK 
Preek van de Leek brengt in een serie diensten in november leken naar 
de kansel. Zij gaan op hun eigen wijze op zoek naar de verbinding met 
de Bijbel en leiden vervolgens een dienst. Dit seizoen verwachten we:  
 
• Zondag 15 november: Bruno Bruins, oud-minister voor  

Medische Zorg & Sport. 
• Zondag 22 november: Martine Gosselink, sinds april directeur  

van het Mauritshuis. 
• Wie er op zondag 29 november voorgaat is nog onbekend.  
 
De aanvang is telkens om 17.00 uur.

                       FO
TO: ROEL WIJNANTS
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JE ZIET ZOVEEL VERSCHILLENDE MENSEN IN DE KLOOSTERKERK EN ALLEMAAL HEBBEN ZE 

HUN VERHAAL. DAT MAAKT HET SAMENKOMEN ZO INTERESSANT. VAAK WAS HET BESLUIT 

OM ZICH BIJ DE KLOOSTERKERK AAN TE SLUITEN VOOR MENSEN EEN NIEUW BEGIN.

LEDEN AAN 
HET WOORD

Henry Jelsma komt uit een gereformeerd 
vrijgemaakt gezin, niet in Nederland, maar 
in Canada. Hij was het eerste kind van de 
familie dat daar, in Burlington werd gebo-
ren uit Nederlandse emigranten. “Neder-
lands is mijn eerste taal,” zegt hij met een 
licht Engels accent. Voor studie kwam hij 
veertig jaar geleden naar de Koninklijke 
Academie in Den Haag. “Ik bezocht mijn 
familie, werd lid van een gereformeerde 
studentenvereniging en ging naar de vrij-
gemaakte kerk en voelde me volkomen 
op mijn gemak in die zuil.” Hij ging werken 
als tekenleraar op een school van dezelfde 
denominatie. Maar in de loop der jaren 
groeiden het gereformeerd vrijgemaakte 
milieu en hij uit elkaar.  
Via een tussenstop bij de Engelse kerk 
kwam hij in de Kloosterkerk terecht. “Ik 
kon de overstap maken dankzij de muziek”, 
vertelt hij. “Mijn hele leven zing ik al in 
koren. De muziek en de goede preken 
zorgen er voor dat ik me thuis voel. In deze 
kerk klinken preken die nieuwe inzichten 
geven, je moet hard werken als je luistert.” 
Hij heeft kunstgeschiedenis van de Middel-
eeuwen gestudeerd. “Voor mij is het dan 
ook een feest wekelijks in zo’n mooi veer-
tiende-eeuws gebouw te mogen bidden.”
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Jan Mark  
 Pleijsant

Als tiener verhuisde Jan Mark Pleijsant 
eind jaren tachtig, samen met zijn ouders 
en broer naar de omgeving van Den Haag. 
Hij was pas halverwege zijn schooltijd, 
had goede vrienden en zat midden in de 
puberteit. “Waarom moest ik alles ver-
laten en opnieuw beginnen?” vroeg hij 
zich af. Eerst was hij opstandig en kon hij 
niet aarden op school. Maar gelukkig 
waren zijn ouders een grote steun voor 
hem en vond hij een school waar hij echt 
opnieuw kon beginnen.  
Met zijn ouders bezocht hij ook af en toe 
cantatediensten in de Kloosterkerk. Die 
maakten een diepe indruk op hem. De 
muziek vond hij mooi, maar wat hem het 
meest aansprak waren de preken van 
Carel ter Linden. “Vooral hoe hij diepere 
lagen en verbanden in de Bijbel besprak 
heb ik altijd fantastisch gevonden,” vertelt 
hij enthousiast. Die preken voedden zijn 
wetenschappelijke interesses en bleven 
hem trekken. Zijn leven werd echter steeds 
drukker met studie en werk waardoor zijn 
kerkbezoeken onregelmatig bleven, tot -
dat zijn broer voorstelde samen de ABC- 
cursus te volgen. Die inspireert hem om  
in 2009 belijdenis te doen. Dat was er eer-
der nooit van gekomen, al had hij er al wel 
vaker over nagedacht. “Alles heeft z’n tijd 
zou Prediker zeggen.” 

Henry 
Jelsma
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  Jolanda van den Broek-Hessels kwam na 
haar studie naar Den Haag. Ze is gepromo -
veerd econome en vond haar eerste baan 
in deze regio. “Ik ging op zoek naar een 
kerk en zodra ik de Kloosterkerk binnen-
kwam, wist ik dat ik daar bij wilde horen.” 
Het overviel haar een beetje, want ze is 
niet zo van aansluiten bij clubjes. 
“In de Kloosterkerk is ruimte voor verschil -
lende meningen. Bovendien is het een 
kerk waar de dienst op traditionele wijze 
vormgegeven wordt. Dat voelde goed.” 
Ze nam deel aan een groep van Young 
Professionals. “De toenmalige vicaris  
organiseerde dat en zorgde dat er vaak 
interessante sprekers waren. We werden 
een vriendengroep en wisten ons verbon-
den met elkaar en de kerk. Later hebben 

we zelf een soort follow-up groep georga -
niseerd. Langzamerhand kwam iedereen 
in een nieuwe levensfase en werd de band 
losser.” Toch waren veel leden van de 
groep aanwezig bij haar huwelijk en de 
doop van haar kinderen in de Kloosterkerk. 
Hoe ondergaat ze het kerklidmaatschap 
tijdens de lockdown? “Naar de dienst  
kijken of luisteren is vaak lastig met twee 
kleuters. Ik verheug me dan ook erg op 
het moment dat de kinderen kunnen gaan 
deelnemen aan hun eigen groep en wij 
weer naar de dienst gaan.” 

“In de Kloosterkerk is 
ruimte voor verschil lende 

meningen”
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Den Haag: 
nieuw, en toch 
vertrouwd
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Henk Hoving: “Ik ben op -
gegroeid in de Noord -
oostpolder. Mijn ouders 
hadden daar een gemengd 

agrarisch bedrijf. Na mijn studie Fysische 
Chemie was ik een periode werkzaam in 
Cambridge. 
 
In 1984 heb ik het bedrijf van mijn ouders 
overgenomen, wat ik combineerde met 
een wetenschappelijke baan aan de Rijks -
universiteit Groningen. Na enige tijd ben 
ik naast mijn boerderij een deeltijdbaan 
begonnen in Den Haag. Hier leerde ik mijn 
vrouw kennen en na ons huwelijk woonden 
wij op twee adressen. Dat is nog steeds 
zo. Het gezinsadres is hier in Den Haag. 
Onze twee zoons, inmiddels studerend, 
zijn hier opgegroeid. Ik kwam erachter dat 
ik de verbinding met een kerk toch miste. 

Hoewel mijn vrouw geen kerkelijke achter -
grond heeft, was zij het die me stimuleerde 
om die verbondenheid weer op te zoeken. 
Doordat ik al lang in Den Haag woon, ken 
ik hier veel mensen en via hen kwam ik  
in de Kloosterkerk terecht. Nadat ik wat 
lezingen, cantates en de Preek van de 
Leek had bezocht, vond ik dat ik ook maar 
lid van de club moest worden. 
 
Wat me aantrekt in de Kloosterkerk is de 
aandacht voor de liturgie in combinatie 
met de ondogmatische theologie. Ook het 
anglicaanse aspect van de Klooster kerk 
bevalt me, het doet me denken aan mijn 
tijd in Cambridge. Ik zie mijn aan slui ting 
bij de Kloosterkerk echt als een nieuw 
begin, hoewel het door mijn verleden 
heel vertrouwd is.” 
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Cantates  
zoals Bach  

het bedoelde
IN DE KLOOSTERKERK WORDEN MAANDELIJKS CANTATEDIENSTEN 

GEHOUDEN. BACHS RELIGIEUZE MEESTERWERKEN WORDEN UITGEVOERD 

IN DE SETTING WAARVOOR ZE BEDOELD ZIJN: DE EREDIENST, GEBED, 

GEMEENTEZANG, SCHRIFTLEZING EN PREEK KOMEN SAMEN MET 

PRACHTIGE MUZIEK. DE MUSICI ZIJN PROFESSIONALS EN OOK DE KOREN 

ZIJN VAN EEN HOOG NIVEAU. VEEL MENSEN KOMEN SPECIAAL NAAR  

DE KLOOSTERKERK VOOR DEZE DIENSTEN. 
 

TEKST Karin de Leeuw FOTOGRAFIE Gerhard van Roon
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DE CANTATEDIENSTEN 
Na maanden zonder live muziek zijn 
we heel erg blij dat we dankzij de ver-
soepeling van de coronamaatregelen 
weer kunnen beginnen met kleine en 
intieme cantatediensten .  
 
In mei en juni zijn de cantatediensten 
in aangepaste vorm doorgegaan en 
door velen online bekeken. We zijn 
heel dankbaar voor alle donaties die 
bij de cantatediensten binnen zijn 
ge komen. Door deze donaties heb-
ben we dirigent, musici en solisten 
grotendeels door kunnen betalen.  
U kunt deze diensten nog steeds 
terug zien en u kunt ook nog steeds 
uw donatie hiervoor overmaken naar 
NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. 
Stichting Cantatediensten Klooster-
kerk. 
 
We kijken op dit moment steeds in 
korte blokken van enkele weken 
vooruit om zo flexibel mogelijk in te 
kunnen spelen op de dan geldende 
omstandigheden. Voor de komende 
maanden staan de volgende solo 
cantates op het programma: 
 
27 september BWV 27 Wer weiß, 
wie nahe mir mein Ende 
 
25 oktober BWV 49 Ich geh und 
suche mit Verlangen 
 
29 november BWV 51 Jauchzet 
Gott in allen Landen 
 
3 januari BWV 58 Ehre sei dir, Gott, 
gesungen – Weihnachtsoratorium 
 
Wilt u een van deze cantatediensten 
bijwonen dan kunt u zich vanaf de 
zondag tevoren vanaf 12.00 uur  
aanmelden. Stuur een mail naar  
reserveren@kloosterkerk.nl en ver-
meld hierin duidelijk de namen van 
de aanwezigen. U kunt de dienst ook 
rechtstreeks volgen (of na afloop  
terugkijken) via het YouTube-kanaal 
van de Kloosterkerk. De diensten be-
luisteren kan ook via kerkomroep.nl 
(alleen audio). 

Een cantatedienst is een sub-
tiel spel tussen uitvoerenden 
en luisteraars. De musici 
hebben gezucht onder de 

coronalockdown. Niet alleen viel voor  
een aantal veel inkomen weg, maar het 
was vooral het niet meer samen kunnen 
spelen dat deed lijden. 
 
“In mei dacht ik: er moet iets gebeuren. 
Dit houden we niet meer vol. Toen zijn we 
begonnen met muziek maken tijdens de 
dienst, zij het met heel weinig mensen, 
Geerten op het orgel, ik op viool en één of 
twee zangers. De dienst werd gestreamd 
op YouTube. Men kon ons horen en zien.” 
Aan het woord is concertmeester van het 
Residentie Bach Orkest, Tjamke Roelofs. 
“En daarna gingen we eind juni met vier 
zangers een koraal doen,” vult dirigent 
Jos Vermunt aan. “De deur ging op een 
kier. Als na de zomer de kerkgangers er 
ook weer zijn, dan zal het voelen als een 
echt nieuw begin.”  
Eind maart had ik Jos Vermunt gesproken 
over het wegvallen van de cantatediensten 
(en de meeste van zijn andere werkzaam-
heden). Hij was een gekweld mens. Nu, in 
juli, heb ik een andere man aan de telefoon. 
Hij is vol goede moed. “We moeten een 
hoop dingen opnieuw gaan uitvinden”, 
zegt hij opgeruimd. “We zijn zo ervaren. 
Dat gaat ons echt lukken.” 
 
Ook celliste Lucia Swarts staat te springen 
om weer aan de slag te gaan. In juni is ze 
weer begonnen met korte soloconcerten. 
Spelen in het Residentie Bach Orkest en 
meedoen aan de cantatediensten is voor 
haar belangrijk. “Het zijn fijne collega’s 
om mee te spelen en ik leer door dit werk 
onbekende cantates van Bach kennen. 
De setting, in dat gebouw, in de dienst op 
de zondagochtend is heel speciaal. Voor 
musici is het bijzonder dat je niet net voor 
je concert kan inspelen en stemmen. Je 
zit in de dienst en dan ineens moet je aan 
de slag. Dat is één van de zaken waardoor 
er misschien zo’n bijzondere band is tussen 
de leden van het orkest.” 
“Dit hoor je van vrijwel alle medewer -
kenden,” vertelt productieleider André 
Meijster. “De mensen verdienen aan deze 
diensten niet veel. Sommigen komen van 

heel ver om mee te kunnen doen. De  
bevlogenheid is groot.” 
 
Naast het orkest en de dirigent verlenen 
twee koren afwisselend hun medewerking 
aan de diensten: het grote Residentie 
Bachkoor en het qua omvang kleinere 
Residentie Kamerkoor. Heleen de Bruïne 
zingt al vele jaren in het Bachkoor. “Ik heb 
altijd een cantate op onze piano staan om 
te studeren. Dat vind ik prettig aan het 
zingen in het Bachkoor. Cantates zingen 
zijn we gewend. We kunnen het goed. 
Het is ons metier.” Ze zegt blij: “Als we na 
de zomer het koorzingen weer voorzich-
tig mogen oppakken, zullen we nieuwe 
vormen moeten verzinnen, om het oude 
niet verloren te laten gaan. Dat geldt ook 
voor de cantatediensten. Het is belangrijk 
dat we de muziek laten klinken, niet als 
concert, maar als bijdrage aan de dienst. 
Zo kan de cantate zijn werk doen.” 
 
Dit jaar zou men het vijfentwintigjarig  
jubileum vieren van Jos Vermunt als  
dirigent van de cantatediensten. Dat zou 
gebeuren met een uitvoering van de 
Hohe Messe in december. Dat alles zit er 
nu niet in. “Maar,” vertelt de jubilerende 
dirigent, “het gaat zeker gebeuren. We 
weten alleen nog niet wanneer. Op de 
eerste november gaan we, in het kader 
van Allerzielen, wel het Requiem van 
Fauré uitvoeren. Allerzielen is een oud  
ritueel van herdenken en loslaten en 
spreekt ook ons moderne mensen aan. 
Velen steken in deze donkere dagen een 
kaarsje aan voor de dierbaren die voort-
leven in hun gedachten, of bezoeken een 
requiemuitvoering met muziek waarin de 
overledenen worden herdacht.” 
 
André Meijster is al sinds maart bezig met 
de voorbereiding van de cantates voor het 
seizoen 2020-2021 en hoopt dat ook de 
uitvoering van de Johannes Passion rond 
Pasen kan doorgaan. Vanaf 30 augustus 
wordt weer maandelijks een cantatedienst 
gehouden. Vanwege het beperkt aantal 
plaatsen is vooraf aanmelden nodig. De 
cantatediensten van mei en juni zijn nog 
te zien en te beluisteren via het YouTube-
kanaal van de Kloosterkerk. 
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KERKMUSICI DANIËL ROUWKEMA (CANTOR) 

EN GEERTEN VAN DE WETERING (ORGANIST) 

HOUDEN VAN NIEUWE, 20E-EEUWSE MUZIEK: 

STRAWINSKY, MESSIAEN, JOHN RUTTER...  

WAT BOEIT HEN DAARIN? LATEN ZE ZICH ER 

DOOR INSPIREREN? HOE ERVAREN ZIJ ALS 

MUSICI DEZE STILLE MAANDEN EN HEBBEN 

ZE PLANNEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN? 
 

TEKST Liesbeth de Beyl FOTOGRAFIE Gerhard van Roon 
 
 
INSPIRERENDE COMPONISTEN EN MUZIEK 
Geerten Ik ben liefhebber van muziek uit de vroege 20e eeuw. 
Dat was een interessante en roerige periode in de geschiedenis, 
zowel op het gebied van de kunst als van de technologische 
vooruitgang. Een tijd van allerlei maatschappelijke veranderingen 
en helaas twee wereldoorlogen met een grote impact. De com-
ponisten uit die tijd zochten steeds nieuwe wegen en grenzen op, 
als reactie op de 19e eeuw. Dat heeft geresulteerd in boeiende 
muziek. Ik houd erg van Strawinsky en Messiaen maar ook van 
Hindemith en Herbert Howells. Het zijn componisten die een eigen 
muzikale taal hebben ontwikkeld. Dat spreekt mij enorm aan. Als 
muziek een eigen karakter heeft, een duidelijk verhaal vertelt, 
raak ik er snel door geboeid. Je ziet dat eigene ook in werken van 
componisten als Arvo Pärt of Daan Manneke. Hun werk heeft een 
duidelijke persoonlijke kleur, die bij uitstek gedijt in een sacrale 
ruimte. Juist wanneer muziek beweegt op de grens van religieuze 
en wereldlijke muziek vind ik het spannend worden: enerzijds 
concertant, anderzijds (spiritueel) geïnspireerd.  

 pas
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Daniël Wat is eigenlijk moderne muziek? Ik vind John Rutter, die 
geboren is in 1945, in feite geen moderne componist. Zelf zegt  
hij dat hij in een verkeerde tijd is geboren en hij noemt zich laat-
romantisch. En er zijn wel meer hedendaagse componisten, die 
niet modern schrijven, zoals in Engeland Bob Chilcott (1955). 
Hun manier van componeren spreekt me aan; voor de zanger is 
het prettig zingen en voor de luisteraar is het een warm bad. Als  
je het werk van Chilcott en Rutter vergelijkt met dat van Benjamin 
Britten (1913-1976) kun je zonder meer concluderen dat Britten 
veel meer een moderne componist is geweest. Ook zijn muziek 
nodigt uit tot lekker zingen maar vergt naar mijn mening net een 
stapje extra van de uitvoerders. Ik houd van zijn Nicolaas Cantate, 
over het leven van Sint Nicolaas. Dat is een prachtig werk. Ik houd 
verder ook bijzonder van de sfeer, die de componist Howells weet 
te creëren. Het gebruik van de zogenaamde pentatoniek (de vijf 
tonige toonladder) geeft zijn werken zo’n typisch karakter. Zijn 
Requiem is daarvan een prachtig voorbeeld. Wanneer ik aan 
nieuwe muziek werk, raak ik geïnspireerd maar ik voer niet alles uit 
wat er voorhanden is. Ik moet er namelijk zelf in eerste instantie 
een goed gevoel bij hebben. Soms voer ik werken uit die ik eerst 
van een ander koor heb gehoord. Als me dat heeft geraakt, wil ik 
er meer van weten en het misschien zelf uitvoeren.  
 
COMPONEREN IN OPDRACHT OF UIT BEHOEFTE 

Geerten Bij het componeren houd ik me niet bewust bezig met 
mijn inspiratiebronnen of met andere componisten. Natuurlijk heb 
ik me door de jaren heen laten vormen en inspireren door andere 
componisten maar tijdens het componeren sta ik daar niet zo bij 
stil. Ik begin gewoon te schrijven.  
 
Daniël De muziek die ik componeer, ontstaat uit behoefte. Als 
ik in opdracht schrijf, ga ik vooral te werk vanuit de vraag, die de  
opdrachtgever stelt. Soms vraagt ds. Lanooy om een motetje 
voor een bepaalde zondag. Het liefst krijg ik dan van hem de tekst 
en daar ga ik mee aan de slag. Vaak is er dan nog weinig tijd om 
het in te studeren met het koor en dat bepaalt mede de moeilijk-
heidsgraad van het werkje. Voor mij voelt dit als ‘werk’.  

sie  
 en Geerten
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Maar als ik meer tijd heb om aan een compositie te sleutelen dan 
kom ik soms met iets anders op de proppen, iets wat meer door-
dacht is en een ander idioom heeft. Voor mij geldt daarbij de regel: 
Wat zou ik willen horen als ik daarnaar zat te luisteren? Ik probeer 
dan dus aansluiting te vinden bij de luisteraar.  
 
Bij componeren speelt ook de technische uitvoerbaarheid een rol. 
De Preces en Responses voor een Anglicaanse Vesper, die in het 
Liedboek van 2013 terecht zijn gekomen, moesten vooral goed 
uit te voeren zijn door gemiddelde koren in het land. Verder ben 
ik blij met de zetting van het Onze Vader. Ondanks dat die niet te 
ingewikkeld mocht zijn, is die goed gelukt.  
 
Geerten Ik heb eigenlijk nooit de tijd gehad of gevonden om 
echt substantiële dingen te schrijven al voelde ik ergens wel een 
behoefte. Het bleef beperkt tot een paar kleine koor- en orgel-
werkjes. Toen de coronacrisis uitbrak en de agenda ineens be-
angstigend leeg werd, kreeg ik meer tijd om te componeren. En 
omdat ik besefte dat juist muziek in zo’n tijd kon troosten, kreeg 
ik ook meteen inspiratie. Zo ontstonden in maart de Three Songs 
voor Sopraan en Orgel, voor de Zondagochtendgebeden in de 
Kloosterkerk. Kort daarna schreef ik een orgelbewerking van  
de instrumentale Sinfonia uit Bachcantate BWV 146, die in april  
geklonken zou hebben in de cantatedienst. Verder heb ik al enige 
tijd wat schetsjes liggen van onder andere een Magnificat en Nunc 
Dimittis voor koor. Wie weet, blijft het componeren vanaf nu toch 
een iets vaster onderdeel van mijn werkzaamheden.  
 
Daniël De laatste maanden ben ik vooral thuis bezig geweest met 
orgelmuziek. Er lag een aantal klusjes te wachten waarvoor ik nu 
eindelijk eens de tijd had. Tegelijkertijd heb ik de orgelstudie weer 
opgepakt; bekend repertoire weer eens wat opgepoetst en wat 
nieuwe werken uitgezocht en ingestudeerd.  
 
PLANNEN IN ONZEKERE TIJDEN 
Daniël Het maken van plannen voor het nieuwe seizoen is lastig. 
Voor mij is alles nog ongewis. Veel zal afhangen van wat de over-
heid gaat zeggen over het zingen in groepen. Als de tijd daar is, 
zou ik mij graag wagen aan een nieuw Ordinarium.  
 
Geerten Veel concerten worden nu geannuleerd. Laten we hopen 
dat dit niet doorzet want dan blijft er lange tijd weinig over aan 
concerten. Het is wat dat betreft nu erg spannend. Voor zondag 
13 december staat een bijzonder concert gepland in de Klooster-
kerk, waarvan ik van harte hoop dat het door kan gaan. Ik ben 
voornemens om dan Messiaens La Nativité du Seigneur uit te 
voeren, een cyclus van negen stukken voor orgel, die het Kerst-
evangelie verklanken. Het bijzondere hieraan is dat het met video 
performance zal zijn. Op het orgel worden kleuranimaties gepro-
jecteerd, gebaseerd op de muziek en op negen pasteltekeningen 
die de Franse schilder Charles Blanc-Gatti, vriend van Messiaen,  
in 1936 maakte bij de negen delen van Messiaens cyclus. Een uniek 
project. Het moet een bijzondere ervaring zijn voor de luisteraar 
en ik verwacht voor mij als speler ook. Het concert zou eigenlijk 
een soort afsluiting van het jubileumjaar moeten worden. Ik hoop 
van harte dat we dan weer een volle kerk hebben.    
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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. De steeds veranderende omstandigheden als gevolg van de 
coronamaatregelen maken dat wat hieronder staat, niet onverkort en ook niet altijd op 
dezelfde manier zal gaan plaatsvinden. We zullen steeds blijven zoeken naar de meest 
optimale vormen. Raadpleeg de website en nieuwsbrief voor actuele informatie.  
 
Voor de diensten geldt: 
• De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur. 
• Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering van 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 voor  
meer informatie pagina 26). 

• Eens per maand wordt in de dienst avondmaal gevierd, doorgaans is dat 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. 
• Een keer per maand (en altijd op hoogtijdagen) verleent het Kloosterkerkkoor onder 

leiding van Daniël Rouwkema medewerking aan de dienst. 
• De diensten zijn live te volgen via het YouTube-kanaal van de Kloosterkerk. 

SEPTEMBER EN OKTOBER 
EEN NIEUW BEGIN 
Een nieuw begin: na een lange vacature-
tijd, een crisis die ons op een zeldzame 
wijze in de greep hield en houdt en het 
daardoor noodgedwongen bescheiden 
vieren van het honderdjarig bestaan van 
de Kloosterkerkgemeente, beginnen we 
aan een nieuwe periode. Wat dat nieuwe 
precies inhoudt, weten we niet, daarom 
heet het ook nieuw. In de Bijbel beschrij-
ven de eerste elf hoofdstukken van het 
boek Genesis een nieuwe inzet. Ze willen 
de blik niet richten op hoe het ooit begon-
nen is, maar ze willen vooral in prachtige 
taal bezingen dat het in de Bijbel gaat om 
de mogelijkheid van een altijd nieuw begin. 

Waar geen licht is, kan het wel komen, waar 
geen leven is, bloeit een nieuwe tuin. Waar 
een mens zijn broeders hoeder wordt, 
ontstaat gemeenschap en waar de oer-
vloed verdwenen is, bloeit de wijngaard 
van Noach. Aan het begin van het seizoen 
klinken de oerverhalen: van Oer naar Ur. 
 
NOVEMBER 
GEDICHTEN BIJ RITUELEN  
VAN GEDACHTENIS, OOGST  
EN VERGEVING 
Stille tochten, applaus voor werkers in  
de zorg, de kransleggingen van 4 mei en 
het vlagvertoon van 5 mei: mensen geven  
gevoelens en gedachten vorm met behulp 
van rituelen.  

In de maand november zijn drie diensten 
waarin een ritueel centraal staat. In de  
gedachtenisdienst op 1 november, dicht-
bij Allerzielen, worden de namen van 
mensen genoemd, die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. Wie wil dat de naam 
van een dierbare gestorvene genoemd 
wordt, kan contact opnemen met de pre-
dikanten. Op 8 november is de vergevings -
dienst. 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 wor-
den bij het loslaten van het verleden. Wie 
wil kan een gesprek met de predikant 
aanvragen voorafgaande aan de dienst. 

THEMA’S KERKDIENSTEN 2020-2021

ACTUELE INFORMATIE 
De informatie in deze agenda is met grote zorgvuldigheid samen -
gesteld. Het afgelopen jaar heeft ons echter geleerd dat niets 
zeker is. Check daarom voor up-to-date informatie regelmatig  
de agenda op onze website: www.kloosterkerk.nl/agenda. Op  
de website kunt u zich ook inschrijven voor onze maandelijkse 
nieuwsbrief. 
 
Uiteraard houden we ons bij alle activiteiten aan de maat regelen 
van het RIVM. Voor alle activiteiten geldt, tenzij anders vermeld, 
aan melden bij het Kerkelijke bureau, telefoon 070 346 15 76 of  
per mail kerk.bureau@kloosterkerk.nl.
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In de oogstdienst (15 november) wordt 
gedankt voor de goede gaven van het 
land en de vruchten van de arbeid. 
 
ADVENT 
VOORMOEDERS VAN JEZUS 
Wie zich verdiept in zijn of haar stamboom, 
komt soms voor verrassingen te staan. Ook 
de stamboom van Jezus bevat een aantal 
onwaarschijnlijke kandidaten. Tamar, Ruth, 
Rachab, Batseba, Maria – vrouwen van 
wie je de namen nu niet direct in een  
fatsoenlijke genealogie zou verwachten. 
In de diensten van de Adventstijd, in de 
aanloop naar het Kerstfeest, zien we aan 
de hand van enkele ‘stamboomverhalen’ 
dat niemand volmaakt hoeft te zijn om 

een cruciale plaats in te nemen in het 
eeuwenoude verhaal van God met ons. 
Sterker nog, de Eeuwige lijkt een zwak te 
hebben voor buitenbeentjes. 
  
EPIFANIE 
JONA, EEN KLEINE PROFEET  
TUSSEN ISRAËL EN DE VOLKEREN 
Maar vier hoofdstukken lang is het boek 
Jona, vernoemd naar de gelijknamige 
hoofdpersoon. Met recht is het dus een 
‘kleine profeet’'. Wat betreft zijn naams-
bekendheid is het personage Jona groot. 
Dat ligt echter niet aan zijn kwaliteiten  
als profeet, eerder aan het tegendeel. 
Tegen heug en meug verkondigt hij de 
boodschap van de Eeuwige die toch in 
goede aarde blijkt te vallen. En Jona blijft 
mokkend achter. De Eeuwige en zijn 
grondpersoneel: het blijft een ingewik-
kelde relatie.  
 
VEERTIGDAGENTIJD 
JEZUS’ NAMEN 
In de veertigdagentijd komen we  
heel dicht bij Jezus. Met Pasen aan 
de horizon nemen we gas terug om 
stap voor stap met Jezus mee te kun- 
nen lopen naar het kruis. Zo leren we zijn 
vele gezichten goed kennen. 
De persoon Jezus is niet in één titel of 
aanduiding te vangen. We komen in de 
Bijbel een overvloed aan namen tegen 
die elk een kant van Jezus’ persoonlijk-
heid en betekenis belichten: Lam Gods, 
Brood, Rechter, Broeder, Mensenzoon, 
Licht, Weg, Koning, Herder. In de tijd voor 
Pasen klinken enkele van die namen. Ze 
dagen ons uit om op creatieve wijze te ver-
kennen wie onze reisgenoot eigenlijk is. 
 

PAASTIJD 
IN DE HERKANSING: 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, om maar niet als laatste aan 
te komen. Maar het bekendste paas -
wandelverhaal is wel dat van de Emma üs -
gangers; 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 en als pelgrims op weg 
gaan naar een nieuw bestaan. In het  
Pinksterweekeinde hopen we dat ook 
weer concreet te maken als we de Pink-
sterpelgrimage van 2019 weer oppakken, 
en opstaan en op weg gaan met wie wil. 

SEPTEMBER 2020 
wo 2 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

zo 6 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 13 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 

wo 16 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

 

 

za 19 17.00 uur 

Kerkdienst 100 jaar Kloos-

terkerkgemeente m.m.v. 

het Kloosterkerkkoor > p 38 

zo 20 10.00 uur 

Kerkdienst m.m.v. het 

Kloosterkerkkoor, crèche 

en kinderdienst 

zo 20 17.00 uur 

Kerkdienst 100 jaar Kloos-

terkerkgemeente m.m.v. 

het Kloosterkerkkoor > p 38 

 

 

ma 21 20.00 uur 

Literatuurkring;, Connie 

Palmen, Jij zegt het 

wo 23 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

vr 25 10.00 uur 

Kloosterkerkkamp > p 40 

zo 27 9.30 uur 

Minikerkdienst 

zo 27 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

di 29 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

 OKTOBER 2020 

zo 4 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 

wo 7 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 7 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 7 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

do 8 20.15 uur 

Gewoon Bijbellezen! > p 34 
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ABC VAN DE CHRISTELIJKE 
TRADITIE 
Hoe lees je de Bijbel? Wat hebben de 
schrijvers ervan willen overbrengen? 
Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het 
scheppingsverhaal? 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 christe-
lijke ethiek?  
 
Deze cursus is bedoeld voor mensen met 
vragen als de hierboven gestelde. De leef-

tijd 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’. Begeleiding en aan-
melding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk  
Lanooy. 
 
Wanneer 

Woensdag 23 september, 7 en 21 oktober, 
4 en 18 november, 2 en 16 december, 6 en 
20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 maart, 
7, 21 en 28 april van 20.15 tot 22.00 uur.  
Voor wie op de Pinksterzondag (23 mei) 
z’n verbintenis met de christelijke traditie 
wil bevestigen of gedoopt wil worden, is 
er een bijeenkomst op zaterdag 15 mei. 

GEWOON BIJBELLEZEN! 
In je eentje in de Bijbel lezen valt – op z'n 
zachtst gezegd – niet altijd mee. Je hebt 
uitleg nodig van een expert en gesprek 
met anderen om de tekst tot je te kunnen 
laten spreken. De ervaring leert: wie het 
soms zo vreemde vocabulaire van de  
Bijbel een beetje begint te verstaan, gaat 
zich dieper verbonden voelen met zijn 
wortels, de christelijke traditie die onze 
cultuur draagt. De cursus staat open voor 
mensen met en zonder Bijbelkennis, voor 
gelovigen en andere zoekers. 
 
Dit jaar lezen we een boek waarvan wel 
gezegd is dat het helemaal niet in de Bijbel 
thuishoort: het Hooglied. Een prachtig 
liefdesgedicht waarin uitbundig wordt 

zo 11 10.00 uur 

Kerkdienst met doop, 

 crèche en kinderdienst 

do 15 20.15 uur 

Gewoon Bijbellezen! > p 34 

zo 18 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

wo 21 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 21 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

do 22 20.15 uur 

Gewoon Bijbellezen! > p 34 

zo 25 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

do 29 20.15 uur 

Gewoon Bijbellezen! > p 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVEMBER 2020 
zo 1 10.00 uur 

Kerkdienst met gedachtenis 

van de gestorvenen m.m.v. 

het Kloosterkerkkoor, 

 crèche en kinderdienst 

zo 1 14.00 uur  

Allerzielen concert door 

Residentie Kamerkoor > p 37 

zo 1  16.30 uur 

Allerzielen concert door 

Residentie Kamerkoor > p 37 

 

ma 2 20.00 uur 

Literatuurkring; Uitverkoren 

gedichten 

di 3 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

wo 4 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 4 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 4 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

do 5 201.5 uur 

Reeks  voor Young  

Professionals > p 36 

ONTMOETEN EN VERDIEPEN 

“Al een aantal jaar liep ik met  
de wens om me weer meer te  
verdiepen in de Bijbel. Op het 
juiste moment vroeg een vriendin 
of ik wilde aansluiten bij de ABC-
cursus. Dat was een schot in de 
roos. Erg fijn om in vertrouwde 
sfeer grotere maar ook intieme 
geloofszaken met elkaar te kun-
nen bespreken en gewoon weer 
eens te horen hoe het fundament 
is. Achteraf gezien, vind ik het nog 
steeds een rijkdom dat een stel  
relatief onbekende mensen voor 
elkaar zoveel intieme gedachten 
wisselden.” 

- Michel de Vos, oud-deelnemer
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bezongen wat een genot het kan zijn als 
twee mensen van elkaar houden. God 
komt in dit boek helemaal niet aan het 
woord, of zelfs ter sprake. Of horen we 
 in de tweespraak van de geliefden ook  
de stem van de Liefde zelf? Naast het 
‘gewoon lezen’ van teksten uit het Hoog-
lied gaan we ook in op de manier waarop 
er door de eeuwen heen met dit bijzon-
dere boek is omgesprongen. Begeleiding: 
ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy.  
 
Wanneer 

Donderdag 8, 15, 22 en 29 oktober van 
20.15 tot 22.00 uur.  
 
OCHTENDBIJBELGROEP 
Zeven ontmoetingen rond gelijkenissen 
van Jezus. Gelijkenissen zijn parels van 
vertelkunst met verhalen en beelden ont-
leend aan het dagelijks leven. Ook in de 
Hebreeuwse Bijbel, de rabbijnse literatuur 
en bij de Grieken en Romeinen komen we 
gelijkenissen tegen. Jezus sprak graag in 
gelijkenissen waarmee hij zijn luisteraars 
en ons op weg helpt in de zoektocht naar 
het koninkrijk van God, een wereld zoals 
door God bedoeld. Het kan niet anders of 
je raakt er persoonlijk bij betrokken. In een 
open sfeer luisteren we naar deze verhalen 
en naar elkaar. De bijeenkomsten staan 
open voor iedereen. Een week vooraf -
gaand aan iedere bijeenkomst ontvangen 
de deelnemers beknopt gespreks- en 
informatiemateriaal. Begeleiding: eme -
ritus predikant Klaas Wigboldus. 
 
Wanneer 

Woensdag 7 oktober, 4 november,  
2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart 
en 7 april van 10.15 tot 12.00 uur. 

ROUW OP JE DAK 
Het gemis van een levens - 
partner kan nog zo uitgebreid 
in allerlei boeken beschreven 
staan, als je ermee te maken 
krijgt moet je toch je eigen weg 
zien te vinden. Ook al is de weg van 
de één vaak heel anders dan die van de 
ander, toch kan het verhaal van de een de 
ander tot steun zijn.  
 
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 gaan. 
Voor een goed lopend gesprek zal een 
groep uit vijf tot acht personen moeten 
bestaan. Voorafgaand is er een persoon-
lijk gesprek met iedere deelnemer. Bege-
leiding: ds. Rienk Lanooy. 
 
Wanneer 

woensdagen 13, 20 en 27 januari van  
10.15 tot 12.00 uur. 
 
SAMEN AAN DE MAALTIJD  
IN DE KLOOSTERKERK 
Lezing en Lunch biedt een combinatie 
van een lezing en een smaak-volle-drie- 
gangen-lunch. De lezingen worden door 
deskundige sprekers gegeven, altijd met 
beeld en geluid. Steeds komen geheel 
verschillende onderwerpen aan bod, 
zoals China, Jan Steen, Voltooid Leven, 
De Scheveningse weg. 
 
In de crypt is iedereen welkom, met een 
gastvrije ontvangst. Men heeft de gele-
genheid elkaar te ontmoeten. De lezing 
begint stipt om 10.30 uur en duurt tot  

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 uur. Daarna volgt de gezamenlijke 
lunch. Er wordt een bijdrage gevraagd 
van € 5, all inclusive. 
 
Wanneer 

Dinsdag 29 september, 3 november,  
15 december, 12 januari 2021, 16 februari, 
23 maart, 20 april, 8 juni, 6 juli (excursie) 
en 10 augustus, 10.30 uur. 
 
VASTENGROEP 
Vasten in de tijd voor Pasen is een oude 
traditie. Veel mensen weten uit ervaring 
dat het zinvol is om deze periode be-
wust(er) om te gaan met zaken als voed-
sel, tijd, gebed en aandacht. Zo komen  
ze – voor even – los van hun routine en 
gewoonten. Ze kiezen daarvoor hun eigen 
vorm. Op een aantal woensdagavonden 
in de tijd voor Pasen lezen de deelnemers 
aan de vastengroep een bijbelgedeelte of 
een andere tekst ter bezinning. In onder-
ling gesprek verbinden zij deze met per-
soonlijke ervaringen. De bijeenkomsten 
worden afgesloten met een avondgebed. 
Begeleiding: ds. Rienk Lanooy en ds. Marja 
Flipse. 
 
Wanneer 

Woensdag 17 februari, 3, 17 en 31 maart 
van 19.15 tot 20.15 uur.

zo 8 10.00 uur 

Kerkdienst - Vergeving, 

 crèche en kinderdienst 

do 12 201.5 uur 

Reeks  voor Young  

Professionals > p 36 

zo 15 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal 

Oogstdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 15 17.00 uur 

Preek van de Leek door 

Bruno Bruins > p 20 

 

wo 18 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 18 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

do 19 201.5 uur 

Reeks  voor Young  

Professionals > p 36 

vr 20 18.00 uur 

Sirkelslag KIDS  

zo 22 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

 kinderdienst 

 

 

zo 22 17.00 uur 

Preek van de Leek door 

Martine Gosselink > p 20 

do 26 201.5 uur 

Reeks  voor Young 

Professionals > p 36 

zo 29 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

zo 29 17.00 uur 

Preek van de Leek , voor-

ganger nog onbekend > p 20 

 

 

DECEMBER 2020 

wo 2 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 2 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 2 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 6 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

 kinderdienst 

zo 13 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 
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HET MYSTERIE VAN DE MENS 
VOORBIJ HARARI 
Wie of wat is de mens eigenlijk? Wie de 
boeken van Yuval Noah Harari of Dick 
Swaab leest, kan de schrik om het hart 
slaan. Binnenkort bestaat de mens in 
haar/zijn huidige vorm misschien niet 
eens meer, omdat we regelmatig worden 
‘ge-update’, of omdat onze genen zo zijn 
aangepast dat wij niet meer ziek worden, 
of slechts heel langzaam oud.  
 
Toch is het de vraag of we uit het werk van 
Swaab of Harari wel een goed beeld krijgen 
van wie de mens is. Dat we het menselijk 

gen-profiel steeds beter kunnen ont -
cijferen staat vast, maar wat is daarmee 
gewonnen? In hun speurtocht naar het 
wezen van de mens hebben diverse grote 
denkers het over een heel andere boeg 
gegooid. 
 
Tijdens de bijeenkomsten gaan we in  
op het onbewuste, het droomleven, de 
creativiteit en de bezieldheid van de mens. 
Ook zullen we het hebben over de dia  - 
 lo gische spanning waarin elk mens staat, 
een spanning tot iets of iemand anders.  
 
Wie met al deze aspecten kennis maakt, 

is niet alleen minder van slag van het 
materialistische mensbeeld dat 

Swaab of Harari impliciet uitdragen. 
Hij/zij beschikt ook over mogelijke 
criteria om na te denken over voor-
genomen mens-verbeterende 
technieken binnen de weten-
schap. 
 

 De bijeenkomsten worden 
begeleid door Dr. Rico 
Sneller en zijn goed te 
volgen voor wie zich 
enige denkinspanning 
wil getroosten. Er is 
ruimschoots gelegen-
heid voor het stellen 
van vragen.  
 
Wanneer 

Donderdag 5, 12, 19 en 
26 november, 

20.15 uur.

Dr. Rico Sneller  

Sneller doceerde eerder aan de universi -
teiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. 
In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van  
de universiteit Leiden. Momenteel is hij 
betrokken bij diverse (inter)nationale  
projecten en initiatieven, waaronder de 
academische netwerkorganisatie Alterna -
tive Perspectives and Global Concerns, de 
Jungvereniging, Instituut voor Verdrongen 
Filosofie en Filosofie Oost West. 
 
Rico Sneller heeft diverse publicaties  
op zijn naam staan: Het Woord is schrift  
geworden. Derrida en de negatieve  
theologie (Kampen 1998), Hoe het vlees 
weer Woord wordt. Ethiek tussen incar-
natie en desincarnatie (Zoetermeer 2003), 
Wilde beesten in de filosofische woestijn. 
Filosofen over telepathie en andere  
bui ten gewone ervaringen (Utrecht 2013),  
en recent Perspectives on Synchronicity, 
Inspiration, and the Soul (Newcastle 
2020). 

zo 13 19.00 uur 

Orgelconcert Dromen als 

Messiaen > p 37 

di 15 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

wo 16 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 16 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 20 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 20 16.30 uur 

Kinderkerstfeest > p 40 

do 24 22.30 uur 

Kerstnacht 

vr 25 10.00 uur 

Kerstmorgen m.m.v. het 

Kloosterkerkkoor, crèche 

en kinderdienst 

zo 27 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

do 31 17.00 uur 

Oudjaarsvesper 

 

 

 

 JANUARI 2021 
zo 3 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

wo 6 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 6 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 6 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

 

 

 

zo 10 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 

zo 10 10.00 uur 

Serious Quest 

di 12 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

wo 13 10.15 uur 

Rouw op je dak > p 35 

zo 17 10.00 uur 

Kerkdienst met doop, 

crèche en kinderdienst 

zo 17 10.00 uur 

Serious Quest 

YOUNG PROFESSIONALS 
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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. 
 
In de programmering wordt veel ruimte 
geboden aan jonge musici en Stichting 
Kunstcentrum Kloosterkerk streeft naar 
een gevarieerd muziekaanbod van hoge 
kwaliteit. Traditiegetrouw staan er in de 
maanden juli en augustus orgelconcerten 
op het programma. Ga voor meer informa -
tie en inschrijven voor de nieuwsbrief naar 
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.  
 

Wanneer 

Iedere  1ste en 3de woensdag van de 
maand, 12.45 uur. 
 
ALLERZIELEN CONCERT 
Allerzielen, een oud ritueel van herdenken 
en loslaten, spreekt ook vandaag de dag 
veel mensen aan. Velen steken in deze 
donkere dagen een kaarsje aan voor de 
dierbaren die voortleven in hun gedach-
ten, of bezoeken een requiemuitvoering 
met muziek waarin de overledenen wor-
den herdacht. Het Residentie Kamerkoor 
voert het ontroerende Requiem van 
Fauré uit in een sfeervolle setting. Tijdens 
het concert kunt u ter nagedachtenis een 
kaars laten branden. Wij nodigen u uit  
om samen met anderen terug te denken 
aan degenen die we missen – ‘mogen de 
engelen hen geleiden naar het paradijs’.  
 
Wanneer 

Zondag 1 november, 14.00 en 16.30 uur, 
kaartverkoop via www.bachensembles.nl. 

DROMEN ALS MESSIAEN 
Integrale uitvoering van de kerstcyclus  
La Nativité du Seigneur van Olivier  
Messiaen door Geerten van de Wetering 
(orgel), met kleuranimaties/audiovisuele 
performance op het orgel door audio-
visueel kunstenaar Marcel Wierckx.  
Ervaar een bijzondere wereld van klank 
en kleur aan de hand van Messiaens 
kerstcyclus.  
 
Wanneer 

Zondag 13 december, 19.00 uur. 
 
DIE SIEBEN LETZTEN WORTE  
Pianiste Karin Kuijper, ds. Marja Flipse en 
ds. Rienk Lanooy verzorgen in de Veertig -
dagentijd een uur, waarin Die sieben 

letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuze van Joseph Haydn ten gehore  
zal worden gebracht. Haydn schreef het 
orkestwerk in 1786 op verzoek van de  
bisschop van Cadiz. De pianoversie 
volgde een jaar later met goedkeuring 
van Haydn. In het negendelige werk zijn 
zeven sonates opgenomen, die corres-
ponderen met de zeven kruiswoorden 
van Jezus, zoals deze in de vier evangeliën 
zijn weergegeven. Bij ieder kruiswoord zal 
een korte meditatie worden uitgesproken 
door één van de predikanten. Kaarten 
kosten € 5 per persoon.  
 
Wanneer 

Zondag 7 maart van 17.00 uur.

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR MET 
KLEURANIMATIES OP HET ORGEL 

ma 18 20.00 uur 

Literatuurkring; John Boyne, 

Een ladder naar de hemel 

wo 20 10.15 uur 

Rouw op je dak > p 35 

wo 20 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 20 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 24 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 24 10.00 uur 

Serious Quest 

wo 27 10.15 uur 

Rouw op je dak > p 35 

zo 31 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRUARI 2021 
wo 3 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 3 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 3 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

vr 5 19.30 uur 

Sirkelslag Young 

zo 7 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

 kinderdienst 

 

zo 14 10.00 uur 

Kerkdienst met  

Avondmaal, crèche en  

kinderdienst 

di 16 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

wo 17 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 17 19.15 uur 

Vastengroep > p 35 

wo 17 20.00 uur 

ABC cusus > p 34 

 

 

MUZIEK 
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zo 21 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 28 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAART 2020 
wo 3 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 3 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 3 19.15 uur 

Vastengroep > p 35 

wo 3 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 7 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

 kinderdienst 

 

zo 7 17.00 uur 

Sieben Letze Worte > p 37 

zo 14 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 

ma 15 20.00 uur 

Literatuurkring; Manon 

Uphoff, Vallen is als vliegen 

wo 17 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 17 19.15 uur 

Vastengroep > p 35 

wo 17 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 21 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

kinderdienst 

di 23 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

zo 28 9.30 uur 

Minikerkdienst 

zo 28 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

wo 31 19.15 uur 

Vastengroep > p 35 

wo 31 20.00 uur 

Vesper 

100 JAAR GEMEENTE KLOOSTERKERK

GETIJDEN VIEREN  
OEROUD EN SPRINGLEVEND 
Bidden op het ritme van morgen, middag, 
avond en nacht: we zien het in vrijwel alle 
religies. Het getijdengebed (koorgebed, 
officie) is de dagelijkse gebedscyclus zoals 
die hoofdzakelijk in kloosters wordt gebe-
den, maar waarvan enkele elementen ook 
buiten de kloosters hun plek hebben ge-
vonden. Het belangrijkste onderdeel van 

het getijden-
gebed is 

het 

bid-
den van 

de psalmen, 
van voor naar achter in een door lopende 
psalmodie. Het getijden gebed kent 
(kende) de volgende vieringen: 
• Metten (’s nachts, rond 4 uur) 
• Lauden (bij zonsopgang) 
• Priem (6 uur), terts (9 uur), sext (12 uur) 

en Noen (15 uur), de zogenaamde. 
kleine gebedsuren 

• Vespers (18 uur) 
• Completen (21 uur) 

Wie de vespers in de lutherse, de oud- 
katholieke en de anglicaanse traditie  
vergelijkt, zal veel overeenkomsten zien. 
De vespers zijn de populairste invulling 
van het getijdengebed in de protestantse 
kerk. Hoewel de vorm traditioneel feitelijk 
vastligt, worden de vespers vaak gebruikt 
voor wat meer experimentele vormen van 
liturgie. De evensong is het anglicaanse 
equivalent van het avondgebed. Het is 
een mengvorm van vespers en comple-
ten, reden waarom in de evensong tradi -
tioneel zowel het Magnificat, de Lofzang 
van Maria, als de Lofzang van Simeon 
voorkomen. 
 
De liturgie van de Duinoordkerk 

Op 14 februari 1950 hield ds. J.A. Kwint 
(1900-1963) een cursusavond 
over ‘de liturgie der Duin-
oordkerk’. Die avond 
behandelde hij het 
‘kerkelijk jaar’ als 
aanduiding van het 

vaste verloop van 
de litur gische tijd 
in de dag-, week- en 
jaarorde van de kerk  
en het (in beurtzang) 
zingen van de Psalmen. Hij 
zegt: “En nu is het zoo: eigen-
lijk hoort zoo’n Psalm thuis – niet in de 
hoofddienst, de Psalm hoort eigenlijk 
thuis in wat men dan noemt de ‘Getijde’ 
diensten. Er zijn elke dag zeven getijden 
in de oude kerk. […] Wij hebben van die 
vele diensten weinig meer over, vooral 
sinds onze kerk is afgebroken. Daarvóór 
hadden we nog in elk geval nog iedere 

dag de ochtenddienst en soms ook de 
avondgebeden. En nu hebben we nog 
maar één in de ochtend over. En daarom 
kunnen wij de getijden en de hoofddienst 
niet van elkaar scheiden. De liturgie, 
zooals die in de Duinoordkerk gebruikelijk 
is, is dus een mengsel van getijdendienst 
en hoofddienst en het Psalter hoort dus 
eigenlijk in de getijdendienst thuis. […]  
 
Elk getijde heeft een vaste dienst, het 
zoogenaamde ‘officium’, bestaande uit 
Psalmen, Hymnen, gebeden en schrift   -
 lezingen, en het getijdenboek noemde 
men in de oude kerk – en nog in de 
Roomsche kerk – het ‘Brevier’. ‘’  
 

1920

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

     
      

       
         

             DS. J.A. KWINT

De Klooster | Seizoen 2020-2021 | 38



 APRIL 2021 
do 1 20.00 uur 

Kerkdienst Avondmaal 

m.m.v. het Kloosterkerkkoor 

vr 2 12.30 uur 

Kerkdienst 

vr 2 20.00 uur 

Kerkdienst 

za 3 22.30 uur 

Paasnachtdienst met doop 

m.m.v. het Kloosterkerk-

koor 

 

zo 4 10.00 uur 

Paasmorgendienst met 

Avondmaal m.m.v. het 

Kloosterkerkkoor, crèche  

en kinderdienst 

wo 7 10.15 uur 

OchtendBijbelgroep > p 35 

wo 7 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 7 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 11 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 18 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

kinderdienst 

di 20 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

wo 21 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 21 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

zo 25 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

wo 28 20.00 uur 

ABC-cursus > p 34 

 MEI 2021 
zo 2 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

 kinderdienst 

wo 5 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

wo 5 19.00 uur 

Concert 

zo 9 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 

do 13 10.00 uur 

Kerkdienst 

Klooster   kerkfestival 

Vanwege het honderdjarig bestaan van 
de gemeente van de Kloosterkerk, voort-
gekomen uit de gemeente van de Duin-
oordkerk, had de jubileumcommissie een 
meerdaags festival voorbereid, waarin de 
viering van de getijden op vrijdag, zater-
dag en zondag de rode draad zouden 
vormen. Daarnaast veel feestelijkheden 
en ontmoetingen, verbinding zoekend 
tussen jong en oud uit onze gemeente, 
 én verbinding zoekend met de bewoners 
van onze stad.  
 
Veel van de plannen kunnen helaas geen 
doorgang vinden. Wat blijft zijn enkele 
getijden vieringen op zaterdag 19 en  
  zondag 20 september.  
 
Zaterdagmiddag 19 september starten  
we om 17.00 uur met een vesperdienst 
die terugblikt op de vorm(en) die in de 
Duinoordkerk gebruikelijk waren. Daniël 
Rouwkema heeft de muzikale leiding.  

Op zondagochtend zal – zoals ds. Kwint 
zo mooi zei – een mengsel van getijden-
dienst en hoofddienst worden gehouden, 
met een actieve bijdrage van en voor 
onze jongeren. Het Kloosterkerkkoor zal 
medewerking verlenen. De vorm van die 
liturgie wordt bepaald door één van de 
twee in gebruik zijnde ordinaria, in de 
toonzetting van Bernard Renooy of in de 
toonzetting van Jan Hage. Op zondag-
middag om 17.00 uur sluiten we af met 
een vesper die (liturgische) grenzen ver-
kent, waar Geerten van de Wetering de 
muzikale leiding heeft. We spelen, zingen 
en vieren de toekomst tegemoet! 
 
We hopen dat ieder die de vierin-
gen meemaakt aangesproken 
wordt door de verrassende 
dialoog die kan ontstaan 
tussen bijvoorbeeld 
beeldende kunst, mu-
ziek, poëzie en Bijbel-
verhalen. Gekozen is 

voor drie vertrouwde thema’s: geloof, 
hoop en liefde. Liturgie in beweging, 
beweging in de liturgie: want beelden, 
klanken, instrumentale muziek, beweging 
en gelaagde woorden nemen ons mee 
naar wat onzegbaar is. 
 
Wanneer 

Zaterdag 19 september, 17.00 uur en 
zondag 20 september, 10.00 en 17.00 uur. 
 

BEELDEN, KLANKEN, INSTRUMENTALE 

MUZIEK, BEWEGING  EN GELAAGDE 

WOORDEN NEMEN ONS MEE NAAR  

WAT ONZEGBAAR IS 

2020
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VOOR ELK WAT WILS BIJ  
HET JEUGDWERK! 

Bijbelverhalen kunnen best lastig zijn, 
maar wat zijn ze mooi! Niet iedereen gaat 
tegenwoordig nog naar de kerk, maar de 
Bijbelverhalen blijven verbonden aan ons 
dagelijks leven, onze cultuur, kunst en 
muziek. Maar waar komen die verhalen 
uit de Bijbel eigenlijk vandaan en wat 
willen ze ons vandaag nog vertellen?  
Komend seizoen houdt de Kloosterkerk 
juist ook voor de kinderen diensten over 
de oerverhalen van de Bijbel. De aller -
oudste verhalen. Zoals het verhaal van 
Adam en Eva, de ark van Noach, Abraham 
en Sara en de uittocht. In het najaar van 
2020 volgt er een serie over vrouwen uit 
de Bijbel. De verhalen van Sara, Ruth en 
Esther worden dan besproken.  
 
De kinderdiensten bieden ruimte om  
de oerverhalen zelf te interpreteren. Dat  
gebeurt op een creatieve manier. Het  
verhaal wordt nagespeeld door de jeugd-
leiders en de kinderen. Andere keren  
gebruiken de vertellers bepaalde voor-
werpen om het verhaal uit te beelden. Er 
wordt geknutseld en gebouwd, en je zult 
zien dat het oude verhaal weer tot leven 
komt!  
 
Daarna worden er vragen gesteld aan de 
kinderen: wat vind je het mooist aan het 
verhaal? Kom jij zelf ook voor in het ver-
haal? Zie jij jezelf in het verhaal? Wat is 
volgens jou het belangrijkst in het verhaal? 
Het mooie van deze vragen over deze 
oerverhalen is dat er geen fout antwoord 
is. Het verhaal betekent voor elk kind weer 
wat anders. Vervolgens mogen de kinde-
ren hun antwoorden creatief verwerken. 

Dat kan met papier, klei, stof of zelfs ijzer-
draden. De fantasie en verwondering van 
kinderen kan de gelegenheid geven om 
over belangrijke dingen te praten binnen 
de christelijke traditie. 
 
Voor elke leeftijd  

Alle kinderen zijn van harte welkom in de 
kerk. Ook de allerjongsten hoeven zich 
niet te vervelen; kinderen tot vier jaar 
kunnen de gehele dienst naar de crèche 
en samen spelen. De kinderdiensten zijn 
bedoeld voor kinderen van de basisschool -
leeftijd tot en met de onderbouw van de 
middelbare school. De kinderen blijven 
het begin van de kerkdienst bij de ouders 
in de kerkbanken, en gaan na het tweede 
lied/loflied naar hun eigen domein. Tijdens 
de kinderdienst gaan de kinderen zelf  
actief aan de slag met het verhaal van die 
zondag. 
 
Er wordt samen gezongen, een verhaal 
uit de Bijbel verteld dat bij de dienst hoort 
en daarna gaan ze zoals gezegd creatief 
aan de slag. Voor het slotlied komen de 
kinderen dan weer de dienst binnen. De 
eerste zondag van de maand is er jeugd-
kapel. Dan zijn ook kinderen van de onder -
bouw van de middelbare school welkom 
en gaan tijdens de dienst naar hun eigen 
groep.  
 
Feest! 

Tijdens de grote feesten zoals Pasen en 
Kerst kunnen kinderen hun creatieve 
gang gaan bij grotere projecten die geor-
ganiseerd worden. Er wordt de zondagen 
voor het betreffende feest gewerkt aan 
deze projecten, zodat ze tijdens het feest 
af zijn en gezien mogen worden! Vorig 

zo 16 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

wo 19 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

zo 23 10.00 uur 

Pinksteren met Belijdenis 

m.m.v. het Kloosterkerk-

koot, crèche en kinder-

dienst 

zo 30 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

 JUNI 2021 
wo 2 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

zo 6 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

kinderdienst 

di 8 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

zo 13 10.00 uur 

Kerkdienst met Avondmaal, 

crèche en kinderdienst 

wo 16 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

zo 20 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 27 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JULI 2021 
zo 4 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

di 6 10.30 uur 

Lezing en Lunch  

– excursie > p 35 

wo 7 12.45 uur 

Pauzeconcert > p 37 

zo 11 10.00 uur 

Kerkdienst met doop, 

crèche en kinderdienst 

 

KINDEREN EN JONGEREN
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Kerstfeest hebben de kinderen samen 
kaarsen gemaakt en versierd. Het jaar 
daarvoor is er een ster gemaakt. Elke  
zondag kwam daar een punt van de ster 
bij totdat de ster af was met Kerstmis.  
Het jaar daarvoor hebben de kinderen 
geknutseld en gewerkt aan een kribbe. 
Met Palmpasen versieren we houten  
kruizen met linten, chocolade-eieren, 
pinda’s, en helemaal bovenop een rozij-
nenbroodje in de vorm van een haan en 
een palmtakje.  
 
Nog meer feest! 

De zondag voor Kerstmis, op 20 december, 
is het al feest in de Kloosterkerk! Dan zijn 
alle kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s en andere familieleden welkom om 
zondagmiddag de kinderkerstdienst bij te 
wonen. We horen het Kerstverhaal, maken 
samen muziek en drinken een glaasje 
warme chocolademelk.  
 
Eind september gaan we een weekend 
samen op kamp. In de buurt van Dordrecht 
verblijven we op een schiereiland – we 
moeten er met een bootje naartoe – en 
kamperen we daar twee nachten.  
 
Kortom: elk kind is welkom in de Klooster-
kerk om met ons de verhalen uit de Bijbel 
opnieuw te ontdekken. Zie de kalender 
voor de data.

zo 18 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

kinderdienst 

zo 25 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUGUSTUS 2021 
zo 1 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en  

kinderdienst 

zo 8 10.00 uur 

Kerkdienst, crèche en 

 kinderdienst 

di 10 10.30 uur 

Lezing en Lunch > p 35 

zo 15 10.00 uur 

Kerkdienst 

wo 18  12.45 uur 

Pauzeconcert   > p 37 

zo 22 10.00 uur 

Kerkdienst 

zo 29 10.30 uur 

Kerkdienst met cantate, 

crèche en kinderdienst 
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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 
 

 
 
Bureaucoördinator 
Ilja de Weerd 
telefoon 070 346 15 76 
e-mail: i.deweerd@kloosterkerk.nl  
 
Predikanten 
Ds. Rienk Lanooy 
telefoon: 070 324 47 79, spreekuur dins-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur 
e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl  
 
Ds. Marja Flipse 
telefoon: 06 486 50 217, spreekuur dins-
dag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.00 uur 
e-mail: flipse@kloosterkerk.nl 

BEREIKBAARHEID 
 
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 vertrek tijden 

www.9292ov.nl en htm.nl 
 
Met de auto 
Parkeren op de openbare weg is zondag-
morgen tot 13.00 uur kosteloos. Voor de 
deur zijn plaatsen voor invaliden beschik-
baar. De dichtstbijzijnde parkeergarages: 
• Noordeinde in de Heulstraat 
• Parkstraat, ingang Oranjestraat 
• Museumkwartier, Korte Voorhout 

Lid worden van de gemeente van 
de Kloosterkerk

Contactgegevens en bereikbaarheid

P
R
A
K
T
IS

C
H

Voelt u zich verbonden met de identiteit 
van de Kloosterkerk en wilt u verantwoor-
delijkheid nemen voor de continuïteit van 
de gemeente en de activiteiten van de 
Kloosterkerk, word dan lid. Het inschrijf-
formulier 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 kennis -
makingsbijeenkomst. Elke wijk heeft een 

contactpersoon die contact op neemt 
met de nieuwe leden, wonende in zijn/ 
haar wijk. De leden ontvangen de maan-
delijkse nieuwsbrief van de Kloosterkerk 
per e-mail. De leden leveren een finan -
ciële bijdrage die vergelijkbaar is met een 
lidmaatschap van een sport vereniging.  
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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V00R UW CONGRES 
Zoekt u een inspirerende locatie voor 
congres, vergadering, productlancering, 
(pers)conferentie of andere zakelijke  
bijeenkomst? De Kloosterkerk, aan het 
statige Lange Voorhout biedt vele moge -
lijkheden. 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 sfeer-
volle 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. 
 

De Kloosterkerk 

een unieke locatie  
voor uw evenement

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. Meer info op www.kloosterkerk.nl/huur-de-kerk.
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