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Van het Bestuur 

Het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk geeft in het jaarverslag 2017 een kort overzicht van de vele 

activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De Kloosterkerk beoogt anderen al dan niet 

opnieuw nieuwsgierig te maken naar datgene wat ons inspireert of beter naar Hem die ons inspireert. Gaarne 

wordt verwezen naar het stuk van de predikanten, wanneer het gaat om de manier waarop daar vorm aan is 

gegeven in het afgelopen jaar. 

Per 1 januari 2017 heeft Sanne ten Bokkel Huinink de voorzittershamer overgenomen van Wim Deetman. Wim 

Deetman heeft gedurende 8 jaar met veel tijd en aandacht zich als voorzitter van het Algemeen Bestuur ingezet 

voor de Kloosterkerk.  

Ook de voorzitter van de diaconie Derk Rijpma nam afscheid in februari. Onder zijn leiding werd het avondmaal 

iedere maand weer goed georganiseerd. Hans Steenbrink werd in maart benoemd als diaken en coördinator 

avondmaal. 

In september verliep de eerste termijn van Arjan van Nijnatten als jeugdouderling. Om gezondheidsredenen 

moest Maria Haslinger tijdelijk een stapje terug doen en droeg zij tijdelijk haar voorzitterschap Consistorie over 

aan Arjan van Nijnatten.  Marchien Holtrop volgde Arjan van Nijnatten op als Jeugdouderling. 

Nel van Dorp, heeft gezien haar fulltime werkzaamheden als waarnemend predikant, in goed overleg besloten 

haar functie van ouderling Open Kerk in oktober 2017 neer te leggen. De vacature Ouderling Open Kerk was 

eind 2017 nog niet opgevuld.  

Joep Grooten werd in november aangesteld als kerkrentmeester voor het gebouw. Hij heeft grote expertise met 

betrekking tot  monumenten.  

Naast de professionals die werkzaam zijn in de Kloosterkerk zijn er veel vrijwilligers actief in de Kloosterkerk. 

Een tweejaarlijks hoogtepunt is de Verkoping waar vele vrijwilligers met hart en ziel antiek, curiosa, boeken, 

kleding en lekkernijen verkopen. De opbrengst was weer verheugend: in het voorjaar 5144,27 euro; in het najaar 

7476,32 euro! 

Dankzij de Kerkwacht kon de kerk gedurende de zomermaanden ook door de week open zijn voor toeristen en 

andere belangstellenden. De zomertentoonstelling van Barbara Broekman trok vele bezoekers. Ook tijdens het 

Haags Uitfestival en de Open Monumentendag werd de Kloosterkerk goed bezocht. Diverse leden van de 

Kloosterkerk hadden voor een aantrekkelijk muzikaal programma tijdens die weekenden gezorgd. 

In mei werd het heugelijke feit gevierd dat de koster Dick van Woerkom 25 jaar in dienst is van de Kloosterkerk. 

Hij kreeg het zilveren insigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer opgespeld.  

Op 19 september ging Anneke Zorn met pensioen na 18 jaar trouwe dienst.  Zij heeft met veel enthousiasme 

invulling gegeven aan diverse taken op het Kerkelijk Bureau. Ook zij kreeg het insigne van de Vereniging voor 

Kerkrentmeesterlijk Beheer. 

Het bestuur besloot tot een beoogde reorganisering en modernisering van het Kerkelijk Bureau. 

In november 2017 werd bekend dat Ds. Margreet Klokke het beroep naar de Hooglandse Kerk te Leiden had 

aangenomen.  

 

 

 

 

De financiële positie van de Kloosterkerk is een reden tot zorg. Het bestuur zal waar mogelijk bezuinigen. Op de 

kerntaken en  het pastorale werk zal niet gekort worden. Het bestuur zoekt naar wegen om de inkomsten via 

leden en activiteiten te verhogen. 

Hiervoor zijn in het najaar zijn 15 toekomstprojecten gepresenteerd om als Kloosterkerk gezond en bij de tijd te 

blijven. De uitkomsten van de toekomstprojecten moeten ervoor zorgen dat in 2019 de begroting sluitend is door 

goed te kijken naar de inkomsten en de uitgaven, maar wellicht belangrijker nog, om ook te zorgen dat het aantal 

leden groeit en de kerk goed de vrijwilligers inzet. De projecten zijn van een plan van aanpak voorzien en door 

het bestuur goed gekeurd. André Suurmond zal als coördinator toezien op de samenhang en de rapportage aan 

het bestuur. De projecten zullen  door bestuursleden en vrijwilligers uitgewerkt worden. 

2017 werd gekenmerkt door vele veranderingen. Met vertrouwen ziet het bestuur de toekomst tegemoet, met 

geloof in de groeikracht van de Kloosterkerk.  

 

 

 
De jaarrekeningen van de Stichting Kloosterkerk, de diaconie en Kloosterkerk Wereldwijd zijn afzonderlijk 

gepubliceerd, en verkrijgbaar bij de informatietafel en het Kerkelijk Bureau. Deze verslagen zijn tevens via de 

website op te vragen. 
Reacties op dit jaarverslag zijn van harte welkom. U kunt een lid van het bestuur aanspreken of een e-mail 

zenden aan bestuur@kloosterkerk.nl 

 

mailto:bestuur@kloosterkerk.nl
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Van de predikanten 
 

 
De predikanten zijn actief op vier werkterreinen: Pastoraat, eredienst, cursus- en groepswerk en organisatie en 

beleid. In dit jaarverslag vertellen we welke dingen er op deze terreinen veranderd zijn en welke nieuwe 

initiatieven er genomen zijn.  

 

1. Pastoraat 

 
Behalve het persoonlijke deel van het pastoraat dat plaatsvindt in gesprekken met mensen rond levensvragen en 

het liturgische deel dat vooral verbonden is met het voorbereiden van en voorgaan in doop-, trouw en 

rouwdiensten, was er dit jaar een cursus 'Meditatie' in de maand maart o.l.v. ds Margreet Klokke. In februari was 

een groep o.l.v. ds Margreet Klokke een weekend te gast in de Abdij Maria Toevlucht in Klein Zundert. Ook 

leidden of namen beide predikanten deel aan wijkavonden en wijkborrels en waren zij aanwezig bij sommige 

eetgroepen van jongeren. Verder waren zij betrokken bij twee bijeenkomsten voor de contactpersonen. 

 

Om hun vaardigheden te versterken volgden beide predikanten cursussen. Ds. Rienk Lanooy besteedde in juni 

zijn studietijd aan het thema: 'Albert Schweitzer en Dag Hammarskjöld, ja-zeggers tegen het leven'. Hij gaf 

daarover in juli een lezing op een conferentie van de 4th Albert Schweitzer Summer School. Ds. Margreet 

Klokke vulde haar studieverlof in met het volgen van de cursus Pastorale Supervisie. 

 

2. Voorgaan in de eredienst 

 

Zondagmorgen 
Elk jaar stellen de predikanten een eigen leesrooster voor de kerkdiensten van de zondagmorgen in de 

Kloosterkerk samen. Zo sluiten zij aan bij de actualiteit, de stad en de muzikale en beeldende kunst in de kerk. Er 

werd afwisselend gekozen voor diensten waarin een bijbelboek of bijbelse persoon aan de orde komt en voor 

diensten met een meer thematisch karakter. Daarnaast was er iedere laatste zondag van de maand een 

cantatedienst, behalve in de maand juli. Iedere (doorgaans) tweede zondag van de maand en op een aantal 

hoogtijdagen was er een dienst met Avondmaal. Er waren drie zondagmorgendiensten met doop. In de Paasnacht 

was er dit jaar geen doop of belijdenis. In de dienst van Pinksteren op 4 juni verbonden zeven mensen zich met 

de christelijke traditie waaronder één door de doop. Op 3 september sprong een aantal kinderen in de dienst 

'Over de rivier': het betekende hun afscheid van de kinderdiensten. Op 29 oktober werd de cantate van die 

zondag speciaal toegelicht voor de kinderen. 

 

In 2017 zijn de volgende series diensten gehouden: 

 Januari en februari - ‘De weg van de mens’, verhalen over Jakob. 

 Maart en april - (40-dagentijd) ‘De spiritualiteit van het gewone leven’ – geloven in 

zes werkwoorden: Bidden, leren, lezen, zorgen, vasten en werken. 

 April en mei (Paastijd) – De mystiek van het Johannesevangelie 

 Zomerperiode – ‘Barbara Broekman kleedt de Kloosterkerk’, een serie diensten bij 

de wandkleden en het vloerkleed van Barbara Broekman die deze zomer in de 

Kloosterkerk hingen en lagen 

 September en oktober – Vijfhonderd jaar later: protestant in 2017 – de actualiteit 

van  Luther 

 November – Rituelen van gedachtenis, vergeving en oogst en het ‘Onze Vader’ – ‘Uw 

naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome’ (gedachtenisdienst), ‘Vergeef ons onze 
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schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven’ (vergevingsdienst) en ‘Geef ons 

heden ons dagelijks brood’ (oogstdienst).  

 December (advent) – ‘Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar, zoals een 

kind geboren wordt’  

 

 

Zin op Zondagmiddag 
In het kader van 'Zin op Zondagmiddag' vond een aantal diensten en bijeenkomsten plaats op de zondagmiddag. 

In de Veertigdagentijd waren er vespers en een muzikale lezing over Etty Hillesum op 26 maart. Op 11 juni was 

de eerste Choral Evensong in de Kloosterkerk. De Leidse Cantorij was te gast. In het najaar was er de vierde 

serie 'Preek van de Leek' met Pia Dijkstra (5 november), Franca Treur (19 november), Marco Kroon (26 

november) en Rob de Wijk (3 december). Op 23 december klonken Kerstverhalen in de Kloosterkerk voor jong 

en oud.  

3. Cursus- en groepswerk 

 
Ook dit jaar was er een aantal vaste cursussen, waar over het algemeen veel belangstelling voor is: 

 

 De cursus ABC van de christelijke traditie 

 De meditatiecursus 

 De vastengroep 

 

Verder was er de cursus 'Gewoon bijbellezen – en nu Johannes': vier bijeenkomsten in januari en februari. 

Ouders die hun kind het voorafgaand jaar hebben laten dopen werden uitgenodigd voor de avond (19 januari) 

'Gedoopt, en hoe nu verder?' over geloofsopvoeding. Tenslotte lieten de predikanten meer zien van zichzelf in de 

serie 'Wie zit er in de toga?' waarvan ds Margreet Klokke de eerste avond voor haar rekening nam (10 oktober). 

 

De bijeenkomsten van ‘Zinnige Kost’ kregen hun vervolg. Vóór de zomer waren die nog gesplitst naar leeftijd. 

Die indeling werd na de zomer losgelaten. Er waren bijeenkomsten in februari, maart, mei, oktober en november. 

Na de zomer was Frits de Lange te gast (over zijn boek: Heilige onrust). Voor de zomer waren Kees Versteegh 

en Jan Offringa de inleiders 

 

In samenwerking met het Kloosterkerkforum werden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 Religie in de publieke ruimte: naar aanleiding van het bezoek van prins Maurits aan de Kloosterkerk in 

juli 1617 en de politieke en godsdienstige commotie daaromtrent, werd er op vrijdag 27 oktober een 

symposium belegt over 'Religie in de publieke ruimte'. Sprekers waren Rik Torfs. Hans Boutellier, Jaap 

Smit, Heleen Dupuis, René de Reuver en Sybrand van Haersma Buma. Wim Deetman leidde het 

gesprek. 

 De Kloosterkerkacademie: In samenwerking met de Vrije Universiteit (Amsterdam), in het bijzonder de 

faculteit Godgeleerdheid werd ook in 2017 een serie colleges georganiseerd. Als afsluiting van de serie 

'Het transcendente ter sprake' die was ingezet eind 2016, sprak Marianne Moyaert op 25 januari over 

Abraham in de tradities van Jodendom, Christendom en Islam. In het najaar volgde de serie over 

Maarten Luther en de doorwerking in onze cultuur van zijn nalatenschap. Achtereenvolgens spraken 

Joke van Saane (Geloofwaardig leiderschap, 19 oktober), Mirjam van Veen (De opkomst van het 

individu, 26 oktober), Bert Jan Lietaert Peerbolte (Grote woorden uit de Reformatie en hun actualiteit, 2 

november) en Martien Brinkman (Vrijheid zonder einde, 30 november). 

 Verhalen op Zondagmiddag (zie eerder bij Zin op Zondagmiddag) 

 Lezing: Jan Hage n.a.v. zijn proefschrift over Willem Mudde (18 april) 

 
Voor kinderen uit de onderbouw van de middelbare school waren er drie zondagochtenden in het kader van 

Serious Quest op 15, 22 en 29 januari over de vraag hoe je wonderverhalen kunt lezen en later dat jaar (5, 12 en 

19 november) over rituelen. De predikanten leidden telkens twee van de drie bijeenkomsten. Ook gingen zij voor 

in de minikerkdiensten van 25 juni en 26 november. Ds Rienk Lanooy bezocht het Kloosterkerkkamp in het 

weekend van 23 en 24 september.  

 

Verder leidden de predikanten oud-ABCgroepen, de groep van Oud-bestuursleden en waren zij incidenteel 

betrokken bij 'Lezing & Lunch'. 
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4. Organisatie en beleid 

 
Het besef dat de Kloosterkerk de enige Citykerk van protestantse huize is in de binnenstad van Den Haag, maakt 

dat de predikanten voortdurend op zoek zijn naar wegen om de Kloosterkerk te verbinden met wat er in die 

binnenstad gebeurt en daar zicht- en vindbaar te zijn.  

Een paar dingen zijn op dit terrein vermeldenswaardig: 

 In de zomermaanden organiseerde de kunstcommissie zelfstandig de eerste grote expositie na het 

wegvallen van Den Haag Sculptuur. In de kerk waren werken te zien van Barbara Broekman. 

 In augustus zag het eerste nummer van 'De Klooster' het licht, een prachtige opvolger van het aloude 

jaarprogramma. 

 De predikanten waren verder actief in de kring van de Binnenstadspastores, de Werkgemeenschap van 

predikanten, de redactie van Kerk in Den Haag, Netwerk Citykerken Nederland, en het beleid van de 

gemeente Den Haag om religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen op gezette tijden bijeen te 

roepen en met elkaar in gesprek te brengen. 

 

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

 

 Op 15 januari nam Thera Roosenbrand-Aarnoudse afscheid als jeugdpastor van de Kloosterkerk. 

 Op 12 februari werd Daniël Rouwkema als cantor verbonden aan de Kloosterkerk. 

 In september nam Anneke Zorn afscheid als medewerker van het Kerkelijk Bureau. 

 In november werd bekend dat ds. Margreet Klokke het beroep naar de Leidse Binnenstadsgemeente had 

aangenomen en dat zij in februari 2018 de Kloosterkerk zou gaan verlaten. 

 Op 12 november vond de verbintenis plaats van de jeugdpastor Peter van der Beek die sinds de zomer 

aan de Kloosterkerk verbonden is.  

 In het kader van Platform Kloosterkerk sprak ds Rienk Lanooy in oktober over Dag Hammarskjöld en 

Albert Schweitzer. 
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Van de Diaconie  

 
De diaconie heeft uitdagende taken: de zorg voor het heilig avondmaal, het bijspringen als leden van de 

Kloosterkerkgemeente of in bijzondere gevallen ook anderen in behoeftige omstandigheden komen te verkeren 

en het richten van de blik naar buiten, op de maatschappij, protestant of niet gelovig of niet.   

 

In 2017 heeft de Diaconie afscheid genomen van haar voorzitter Derk Rijpma. De bezetting van het bestuur van 

de Stichting Diaconie Kloosterkerk in 2017 was: Veronica de Lange, (Voorzitter), Herman Fledderus 

(Penningmeester), Hans Steenbrink (Heilig Avondmaal en Aandachtscentrum) en Godert van der Feltz 

(secretaris, bijwonen vergadering College).  

Het bestuur van de diaconie ondersteunt de werkzaamheden van de commissies Kloosterkerk Wereldwijd, Open 

Tafel, Kerstnachtdienst, Kerstmaaltijd, Koffieschenken en Afwassen. De Diaconie draait mee in de 

vergaderingen van het College van Diakenen van de Centrale Diaconie van Den Haag (als toehoorder, omdat de 

Kloosterkerk nu eenmaal geen onderdeel is van de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage). De diaconie werkt in 

dat verband ook samen met StEK, de stichting Stad en Kerk, uitvoeringsorganisatie van de Centrale Diaconie. 

Die samenwerking uit zich in het kiezen van collectedoelen, het jaarlijkse bezoek van St. Nicolaas en in 

coördinatie en overleg bij vragen rond individuele hulpverlening. De commissie Open Tafel heeft in 2017 

afscheid genomen van Peter Piket (dank Peter! voor vele jaren trouwe dienst) en wordt nu gecoördineerd door 

topkoks Maria Entrop en Leenderd de Graaf. 

 

De diaconie zag geen reden haar beleid inzake bestedingen van collectes te wijzigen. Dat beleid komt erop neer, 

dat de diaconie collecteert voor lokale (Haagse) activiteiten en de doelen buiten Nederland van Kloosterkerk 

Wereldwijd. De commissie Kloosterkerk Wereldwijd beheert langlopende projecten in Zambia (Makeni 

Ecomenical Centre Lusaka), Senegal (Stichting Plattelandsontwikkeling), Indonesië (Sobot Anak Percik) , 

Roemenië (Stichting Werkgroep Oost Europa), Uganda (Wezen project) e Palestina (Sana foundation en  

stichting vrienden vanNazareth),  Suriname (Stichting Projecten Paramaribo). Bij plotseling opkomen noden 

worden (vaak via initiatieven van “Kerk in Actie” de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) 

inzamelingen gehouden, waarvoor zo nodig “ingebroken” wordt in het collecterooster.  

 

De diaconie is zich ervan bewust, dat de Kloosterkerkgemeente veel meer diaconale gemeente is, dan alleen in 

de activiteit van de Diaconie. Het valt telkens weer op, hoeveel individuele leden van de Kloosterkerkgemeente 

op allerlei plaatsen opduiken als vrijwilliger: uitdeelpunt Lucaskerk voedselbank, Bijles voor kinderen, die 

buiten de regulier bijlesregelingen vallen, buurt- en Lucascommissie en andere bestuurlijke ondersteuning 

Lukaskerk en het Aandachtscentrum. Daar, op de werkvloer, gebeurt het.  
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Jeugdwerk 

 

In het jaar 2017 zijn eerdere succes activiteiten wederom herhaald en verdiept. Ook zijn nieuwe activiteiten 

ondernomen met name voor de jongeren van de jeugdkapel en is een bovenbouwgroep in het leven geroepen. Er 

was ook dit jaar aandacht voor de verbondenheid van de kinderen en jongeren met de rest van de gemeente. 

 

Dopelingen krijgen een welkomstpakket namens het jeugdwerk. Hierin zitten onder andere enkele folders met 

mogelijke activiteiten waar de kinderen en hun ouders te zijner tijd aan mee kunnen doen.  

 

Voor de dreumesen was er dit jaar een minikerkdienst. Deze vond plaats om 9.00 uur, vóór de ‘ grote kerkdienst’ 

en is helemaal toegesneden op kinderen van 0-4 jaar.  

 

De crèche-kinderen wonen op de grote feestdagen ook een gedeelte van de kinderdiensten bij. Op die manier 

wordt meer verbinding tussen de crèche en de kinderdiensten gecreëerd en kunnen de crèche-kinderen al een 

beetje zien hoe het er straks in de kinderdiensten aan toe gaat. 

 

In alle kinderdiensten wordt de vertelmethode van Godly Play nog steeds regelmatig ingezet. Dit jaar zijn 

nieuwe verhalen en nieuw materiaal aangeschaft en de vertellers zijn druk bezig geweest om nieuwe verhalen te 

kunnen vertellen.  

 

Er is met de kinderen dit jaar ook meegedaan met Sirkelslag Kids. (zie www.sirkelslag.nl). 

 

Het jaarlijkse kinderkamp was een groot succes. Verbinding met de gemeente werd gelegd doordat twee 

bestuursleden kwamen eten en organist Geerten van de Wetering een orgeltje kwam bouwen. Ook heeft de 

nieuwe jeugdpastor Peter van der Beek op zondagmorgen onder de bomen een dienst geleid. 

 

Ter ere van het afscheid van Anneke Zorn zijn in oktober de Kloosterkerk Kostersspelen georganiseerd. Dit was 

een groot succes! Wat is er fijner dan vliegtuigjes te mogen gooien vanaf het balkon, verstoppertje te spelen door 

de hele kerk en snoepjes te zoeken tussen alle kerkbanken! 

 

De jeugdkapellers komen nog steeds iedere eerste zondag van de maand bijeen. Dit is een mooie constante 

groep. Zij hebben deelgenomen aan Sirkelslag YOUNG (zie www.sirkelslag.nl), aan activiteiten van STEK en 

van M25.  

Ook dit jaar is weer een serie ochtenden met de naam ‘Serious Quest’ verzorgd door de predikanten en de 

jeugdpastor. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende thema's uitgelicht en verdiept. Zo hadden we 

bijvoorbeeld bezoek van Jan Willem Engelen, van Engelen & Spoor Uitvaartverzorging. Hij kon veel vertellen 

over zijn beroep en met elkaar verkenden wij wat 'zorg voor de overledenen' inhoudt.  

 

In de tweede helft van het jaar zijn we met een bovenbouwgroep begonnen. Zij komen maandelijks op een 

vrijdagavond bij een en eten dan met elkaar, of op een zondagmorgen na de dienst. Zij praten met elkaar over 

onderwerpen die hen bezighouden. Zo is bijvoorbeeld gesproken over het gebod ‘ heb je naast lief als jezelf’ en 

hoe zich dit verhoudt met iemand die zware strafbare feiten heeft gepleegd. 

 

Zowel de jeugdkapellers als de bovenbouwers worden betrokken bij de rest van de gemeente, doordat ze 

bijvoorbeeld ook worden ingezet bij de oppasdienst voor de allerkleinsten. 

 

Na het afscheid van Thera, als jeugdpastor, en van Arjan van Nijnatten, als jeugdouderling, zijn we op zoek 

gegaan naar nieuwe bemensing.  

Halverwege dit jaar hebben we onze nieuwe jeugdpastor Peter van der Beek verwelkomd. Hij is erg enthousiast 

begonnen en zit vol mooie en goede ideeën voor het nieuwe jaar. 

Tegelijkertijd met Peter is Marchien Holtrop aangetreden als nieuwe jeugdouderling. Samen met Gilbert Laurens 

is het jeugdwerk-team weer compleet. 

 

Een jaar waarin we nog meer verbinding proberen te creëren tussen wat aan beide kanten van de witte muur 

gebeurt.  

 

http://www.sirkelslag.nl/
http://www.sirkelslag.nl/
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Bijlage 1  Bestuur en medewerkers 

 
 
Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk per 31 december  
2017 
 
Voorzitter  Sanne ten Bokkel Huinink *  
 
Consistorie   Maria Haslinger-Maalman *  Voorzitter 

Arjan van Nijnatten            Voorzitter ad interim  
Marchien Holtrop   Jongeren<15 jaar 

   Gilbert Laurens   jongeren > 15 jaar 
  Astrid Poot*    lid ( secretaris Algemeen Bestuur) 

André Meijster    kerkmuziek ( secretaris) 
   Nel van Dorp    Ouderling Open Kerk ( tot okt ‘17) 
 
Diaconie   Veronica de Lange   voorzitter 

  Godert van der Feltz   secretaris 
  Herman Fledderus   penningmeester 
  Hans Steenbrink   coördinator avondmaal 

 
Kerkrentmeesters  Roland van Haersma Buma *  voorzitter 
                               Joep van Boxtel   secretaris 

Dirk Dotinga    penningmeester 
Joep Grooten    Kerkrentmeester gebouw 

     
 
De met een * aangemerkte personen maken deel uit van het Moderamen van het Bestuur. 
 
 
Adviseurs van het Bestuur:  
 

   
Ds. Rienk Lanooy   Predikant 
Ds. Margreet Klokke    Predikant 

   Peter van der Beek   jongerenpastor 
 
 
 
Medewerkers van de Stichting Kloosterkerk per 1 januari 2018 
 
Kerkelijk Bureau Ad van der Linde   hoofd KB 

Dick van Woerkom   koster 
John Groot    koster 
Anneke Zorn    medewerker KB ( tot sept 2017)   

 
Musici   Geerten van de Wetering  organist 

Daniel Rouwkema   cantor 
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Bijlage 2 Samenstelling van commissies en besturen 
 
Beleidscommissies per 1 januari 2018 
 
Het Bestuur heeft een aantal beleidstaken belegd bij commissies. Deze zijn als volgt 
samengesteld. 
 
Beleggingsadviescommissie 
Roland van Haersma Buma , voorzitter 
Dirk Dotinga 
Joep van Boxtel 
Paul de Ranitz tot Doornick 
Frans Tilman 
 
 
Commissie Kloosterkerk Wereldwijd/ZWO 
Harry Kragt, voorzitter 
Wim Goris, penningmeester 
Willemien Ankum-Stovée, 
Eline Kamphuis-Schippers 
Carien Pluimers, secretaris 
Jeanette Terlouw-Stuyfzand 
Janny Vellekoop 
Emmy Boland 
Arjen Kool 
 
 
Jeugdraad 
Marchien Holtrop 
Gilbert Laurens  
Jesse Suurmond 
Marielle de Wit 
Ds. Rienk Lanooy 
Peter van der Beek 
 
 
Kunstcommissie 
Marjolijn van Delft (voorzitter) 
Cees van Bladeren (secretaris) 
Piet Kalsbeek 
Ds. Rienk Lanooy 
Myrna Njiokoktjien 
Tanja de Boer 
Claas Conijn 
Henriette van Aerssen 
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Liturgiecommissie 
André Meijster , voorzitter 
Geerten van de Wetering, organist 
Ds. Rienk Lanooy 
Daniel Rouwkema 
Heleen de Bruïne 
Wim Goris 
Marry Moolenaar 
 
Kloosterkerk Forum 

Tom Verboom, voorzitter 
Bart Schothorst 
Ds. Rienk Lanooy  
Veronica de Lange 
 
Preek van de Leek  
Monica Meijering (vz) 
Ruwan Berculo (secr) 
Kees Versteegh 
Andries Feijen ( website ) 
Ds. Rienk Lanooy 
  
Aan de Stichting Kloosterkerk gerelateerde stichtingsbesturen 
 
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk                                                 Adviseurs: 
Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, Voorzitter                                         Jos Vermunt 
Peter Hoogendoorn, penningmeester       Ds. R. Lanooy 
Charlotte Janse , secretaris         Ellen van der Sar 
Astrid Garretsen 
André Meijster 
Erik  Vogel 
 
 
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
Jos Haslinger, voorzitter 
Jan van Nouhuys, penningmeester 
Edward Kuijper, secretaris 
Jakob Jager, lid 
John de Goede, lid 
Geerten van de Wetering, artistiek adviseur 
 
 
Stichting Garantiefonds Kloosterkerk 
Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter 
Roland van Haersma Buma 
Veronica de Lange 
  
Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk 
Sanne ten Bokkel Huinink , voorzitter 
Roland van Haersma Buma  
Dirk Dotinga 
Wim Deetman 
Maarten Grasveld  
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Bijlage 3 
 
Verantwoordelijkheid van secties voor commissies/werkgroepen 
 
De verschillende secties binnen het Bestuur dragen verantwoordelijkheid voor het reilen en 
zeilen van de talrijke commissies en werkgroepen in onze gemeente.  
De verdeling over de secties is als volgt: 
 
Consistorie Bibliotheekcommissie; Stichting Cantatediensten Kloosterkerk; 

Commissie gastpredikanten; Commissie van ontvangst;  
Lezing&lunch; Contactpersonen; Cryptbestuur; Informatiecommissie; 
Jeugdraad; Kerkkoor; Kerkwacht; Kerst- en Paasversiering; Stichting 
Kunstcentrum Kloosterkerk; Werkgroep Preek van de Leek; 
Kunstcommissie; Leiding crèche; Leiding kinderdiensten; 
Liturgiecommissie; Monumentendag; Vespergroep; 
Kloosterkerkforum, PR-commissie, Website. 
 

Diaconie Afwassers; Kerstmaaltijd; Kerstnachtdienst; Kloosterkerk Wereldwijd; 
Koffieschenkers; Oogstdienst/Paasgroet; Open Tafel; Verzorging 
avondmaalslinnen. 
 

Kerkrentmeesters Administratie; Archief; Beleggingsadviescommissie; 
Bloemencommissie; Cassettedienst; Geluiddienst; Telcommissie; 
Werkgroep Verkoping. 
 

Moderamen en/of 
Predikanten 
 
 
 

 

Kloosterkerk Nieuwsbrief; Ontvangst nieuwe leden; Verzorging 
liturgie; Bloemengroet 

statistiek 2016-2017.pdf
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Bijlage 4 Samenstelling van de gemeente van de Kloosterkerk 
                Bestand en verloop van 1 februari 2017- 1 februari 2018  
 

 
 

 
1-2-2017    1-2-2018 

Aantal leden                        1824     1817 
Bij  
Ingekomen nieuwe leden    47          54            
Ingekomen door geboorte     13                              6  

Subtotaal             1884                  1877 
Af  
Overleden       24               17              
Bedankt (verhuizing, opzegging)    43                          52 

 

Totaal      1817          1808 

 

 

 

Leeftijdsopbouw per 1 februari 2018 

 Leeftijd     Mannen  Vrouwen   Totaal  

   0-9               95  90  185                          

10-19              107  98  205                                                                                  

20-29                78  66  144 

30-39                 69  89  158  

40-49              114           130  244 

50-59                84           109  193  

60-69                99           132  231   

70-79              102           152  254  

80-89               52  73  125  

90-100              12                      26             38  
 


