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Van het Bestuur 

Het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk geeft in het jaarverslag 2018 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 de Eeuwige 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. 

 

2018 werd gekenmerkt door vele veranderingen.  In februari 2018 namen wij na 18 jaar afscheid van  onze 

predikant  ds. Margreet Klokke. Velen hebben zich ingespannen om haar een warm afscheid te geven. Het was 

een ontroerend weekend. Met de gemeente samen heeft het bestuur nagedacht over de toekomst en of het 

opvullen van de vacature mogelijk was. In juni besloot het bestuur op basis van alle inzichten, meewegend de 

financiële positie van de Stichting Kloosterkerk, een 2e predikant te beroepen voor de werktijd van 0,8 Fte.  

 

Een Voorbereidings-commissie bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur deed het voorwerk zodat in  

september de  Beroepingscommissie samengesteld kon worden: Rich van den Berg (voorzitter), Godert van der 

Feltz (secretaris), Marchien Holtrop, André Suurmond, Bob van Meijeren, Karin Austmann en namens de 

Protestante Kerk Den Haag Rein Willems. De commissie ging vol enthousiasme aan de slag in de hoop de 

ontstane vacature in 2019 weer opgevuld te hebben.  De predikant voorziet de commissie op verzoek van advies. 

 

Het Bestuur heeft dominee Jessa van der Vaart bereid gevonden een dag per week pastorale ondersteuning te 

bieden voor de wijk van Margreet Klokke. Vanwege de uitbreiding van haar werkzaamheden, in haar eigen 

gemeente, die van de Oude Kerk in Amsterdam, heeft ds. Van der Vaart deze werkzaamheden begin 2019 

beëindigd.  

De Commissie Gastpredikanten heeft veel werk verzet om de door het vertrek van ds. Margreet Klokke 

opengevallen diensten op zondag op te vullen met Gastpredikanten.  

 

De personele bezetting op het  Kerkelijk Bureau veranderde dit jaar. Diverse taken worden nu uitgevoerd door 

een pool van vrijwilligers. Per 1 maart kwam Ilja de Weert in dienst als bureau-coördinator.  Hij heeft veel 

ervaring in hospitality en hij zal zich ook vooral toeleggen op de verhuur van het gebouw.  

Het bestuur vertrouwt erop dat het Kerkelijk Bureau nieuwe stijlmeer draagkracht zal geven voor de toekomst. 

Met vertrouwen ziet het bestuur de toekomst tegemoet, met geloof in de groeikracht van de Kloosterkerk.  

 

In november namen wij afscheid van de jeugdpastor Peter van der Beek. Met zijn enthousiasme en 

betrokkenheid heeft hij een waardevolle bijdrage gegeven aan het jeugdwerk. De taken van de jeugdpastor zullen 

worden toegevoegd aan het takenpakket van de nieuw te beroepen predikant. Derhalve zal er geen nieuwe 

jeugdpastor worden aangetrokken. 

 

Het Algemeen Bestuur nam dit jaar afscheid van de volgende bestuursleden: Arjan van Nijnatten als 

jeugdouderling en interim-voorzitter Consistorie; Maria Haslinger kon haar taak als voorzitter  in maart weer op 

zich nemen. Het College van Kerkermeesters nam afscheid van Roland van Haersma Buma en Joep van Boxtel. 

Het bestuur is de heren zeer erkentelijk voor al het werk dat zij voor de Kloosterkerk verricht hebben.  

Het bestuur kon de volgende nieuwe bestuursleden benoemen: Yna Visser als Ouderling Open kerk ( april 2018) 

André Suurmond ( mei 2018) als Voorzitter College van Kerkrentmeesters, Yorick Aler ( okt 2018) als secretaris 

College van Kerkrentmeesters en Gerda Hoekstra ( dec 2018) lid van College van Kerkrentmeesters belast met 

personele zaken.  

 

De vrijwilligers hebben het afgelopen jaar veel werk verzet. Zonder hen zouden de vele activiteiten niet mogelijk 

zijn.  

Met Toekomstproject Vrijwilligersbeleid is gekeken hoe beter overzicht te krijgen wie de vrijwilligers zijn en 

hoe wat wij hen kunnen bieden. Dit resulteerde in een beleidsplan Vrijwilligersbeleid. 

Dit beleidsplan wil duidelijkheid geven aan medewerkers en het bestuur over hoe met medewerkers wordt 

gewerkt binnen de Kloosterkerk met als doel het stimuleren van de inzet van vrijwilligers, het bevorderen van de 

tevredenheid en het plezier van de vrijwilligers en het, waar mogelijk, vergroten van de kwaliteit van het 

vrijwilligerswerk. Daarnaast kan het beleid dienen ter voorkoming van onduidelijkheid, conflicten en ongelijke 

behandeling. Tijdens het gemeenteplatform in november werd hier uitleg over gegeven. In 2019 zal aan 

vrijwilligers gevraagd worden de vrijwilligersovereenkomst te tekenen. 

De Vrijwilligers van de werkgroep Verkoping hebben weer prachtige bedragen binnengehaald: ruim 7000,- euro 

in het voorjaar en 7106,- euro in het najaar.  
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Al met al is de Kloosterkerk volop in beweging. 2018 heeft zich gekenmerkt door een aantal vernieuwingen en 

veranderingen. Daarbij wil de Kloosterkerk  een city-kerk zijn, die de hartslag van de stad en haar bewoners 

volgt. Een plek om elkaar te ontmoeten met als hoogtepunt de wekelijkse Eredienst. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Van de predikant 
 

 
  

 
De eerste maand van het jaar vormden beide predikanten, Margreet Klokke en Rienk Lanooy, het vertrouwde 

team, beiden voor 0,85 Fte. Op 3 en 4 februari nam ds. Margreet Klokke afscheid van de Kloosterkerk waar zij 

in het jaar 2000 begonnen was, eerst in samenwerking met ds. Pieter Lootsma en vanaf 2009 met ds. Rienk 

Lanooy. De gemeente zag in ds. Margreet Klokke een geliefd, gedreven en bekwaam predikant vertrekken. Sinds 

april 2018 is zij werkzaam in de Leidse Binnenstadsgemeente. Een deel van haar taken werd de rest van het 

kalenderjaar ingevuld door ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam. Zij was één dag per week werkzaam op het 

gebied van het pastoraat en bij het leiden van de ABC-cursus. Jeugdpastor Peter van der Beek nam in/na de 

dienst van 18 november afscheid. Besloten werd om een deel van het jeugdwerk in handen van de te beroepen 

predikant te leggen. 

 

In het algemeen kan gezegd worden dat het predikantswerk zich richt op vier terreinen: Pastoraat, eredienst, 

cursus- en groepswerk en organisatie en beleid. In dit jaarverslag komen deze terreinen in deze volgorde aan de 

orde. 

 

1. Pastoraat 

 

Het persoonlijke deel van het pastoraat vindt vooral plaats in gesprekken rond levens- en geloofsvragen. Dat zijn 

één op één, soms één op twee gesprekken. Regelmatig is een dergelijk gesprek verbonden met (de voorbereiding 

van) een kerkdienst in het geval van doop-, belijdenis, trouw- en rouwdiensten. In januari was er cursus 'Rouw 

op je dak' o.l.v. ds. Rienk Lanooy. De wijkavonden werden i.v.m. de werkdruk tijdelijk op een laag pitje gezet. 

Er waren ook wijken die zelf het initiatief namen voor een avond of een borrel. Verder was de predikant 

betrokken bij twee bijeenkomsten voor de contactpersonen. In het weekeinde van 2 en 3 juni werd de Abdij 

Maria Toevlucht in Zundert met een groep bezocht. 

 

2. Voorgaan in de eredienst 

 

Zondagmorgen 

mailto:bestuur@kloosterkerk.nl
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Ook in dit jaar met een predikantsvacature werd zoveel als mogelijk een eigen leesrooster voor de kerkdiensten 

van de zondagmorgen gevolgd, ook al konden niet alle gastpredikanten daarbij aansluiten. Met het eigen 

leesrooster wil de Kloosterkerk aansluiten 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 dienst 

met cantate, 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, waaronder een 

dienst met cantate (28 januari). In de Paasnacht verbonden twee mensen zich met de christelijke traditie 

('belijdenis doen'), één van hen ontving daarbij de doop. In de dienst van Pinksteren op 20 mei verbonden vijf 

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 30 september werd de cantate 

van die zondag speciaal toegelicht voor de kinderen. 

 

In 2018 zijn de volgende series diensten gehouden: 

 Januari en februari - ‘David als koning' – verhalen over leiderschap en macht 

 Maart en april – (40-dagentijd) 'Als vanouds' – de klassieke verhalen voor de Veertigdagentijd 

 April en mei (Paastijd) – 'Opgestaan en hoe nu verder?' – Over levenskunst in een serie '(S)Preken 

over filosofen' 

 Zomerperiode – ‘Waterverhalen' – n.a.v. de tentoonstelling Zondvloed Nu i.s.m. het Bijbels Museum 

 September en oktober – Op weg met Abraham en Sara 

 November – Rituelen van gedachtenis, vergeving en oogst 

 December (advent) – ‘In het licht van Jesaja' – verhalen van licht uit de profetie van Jesaja. In deze 

periode hingen er ook werken van Françoise Stoop  

 

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

Zondag 11 maart klonk het werk 'Die sieben letzten Worte' (J. Haydn) gespeeld door Karin Kuijper en toegelicht 

door ds. Carel ter Linden. Zondag 8 april was er een Evensong gezongen door twee Jongenskoren (Haags 

Matrozenkoor en Martini Jongenskoor Sneek). Op 15 april was er een muzikale lezing over Dag Hammarskjöld 

met Jacqueline van der Zee. Zondag 8 juli, werd de Evensong gezongen door de Schola Davidica (Utrecht) en 

zondag 9 september door Choral Voices (Groningen). 14 oktober was er een vesper i.s.m. de Dominicanen, op 

11 november een Evensong met een Haags projectkoor en op 9 december een kaarslichtvesper met Vocaal 

Ensemble Magnificat (Emmen). Zondagmiddag 23 december werd voor het eerst een kerstfeest voor de kinderen 

gevierd. 

 

3. Cursus- en groepswerk 

 

Ook dit jaar was er een aantal vaste cursussen, waaraan de predikant leiding geeft of bijdraagt: 

1) De cursus ABC van de christelijke traditie 

2) Rouw op je dak: drie ochtenden over rouw in de maand januari 

3) De vastengroep in de Veertigdagentijd 

4) De cursus 'Gewoon Bijbellezen – de Openbaring van Johannes: vier bijeenkomsten in januari en 

februari. 

5) Ouders die hun kind het voorafgaand jaar hebben laten dopen werden uitgenodigd voor de avond (16 

januari) 'Gedoopt, en hoe nu verder?' over geloofsopvoeding. 

6) De tweede avond van de serie 'Wie zit er in de toga?' op 13 februari met ds. Rienk Lanooy 

7) Zinnige Kost: in jan en maart over het boek 'Heilige onrust' van Frits de Lange, in oktober en december 

resp. met Karel Blei over Karl Barth en met Jurjen Zeilstra over Willem Visser 't Hooft. 

 

In samenwerking met het Kloosterkerkforum werden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 Liturgie in de Kloosterkerk: een gesprek tussen Paul Gerretsen, historicus en oud-voorzitter van het 

Kloosterkerkbestuur, organist Geerten van de Wetering, cantor Daniël Rouwkema en ds. Rienk Lanooy 

o.l.v. Bob van Meijeren. 

 De Kloosterkerkacademie: In samenwerking met de de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije 

Universiteit (Amsterdam), werd een serie colleges georganiseerd over ethiek, onder de titel 'Je geld en 

je genen'. Prof.dr. Christ Doude van Troostwijk sprak op 30 oktober over 'Je geld of je geloof'. Prof.dr. 

Martina Cornel en prof.dr. Matthias Smalbrugge hielden een duo-college over 'Vragen over het begint 

van het leven'. Prof.dr. Aad Tibben sprak op 15 november over 'Voorspellende genetische diagnostiek: 

een antwoord of onzekerheid? 

 Verhalen op Zondagmiddag (zie eerder bij Zin op Zondagmiddag) 
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Verder leidde de predikant oud-ABC-groepen, de groep van oud-bestuursleden (eerste helft 2018) en was hij 

incidenteel betrokken bij 'Lezing & Lunch' en de eetgroepen van de jongeren. 

 

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 predikant voortdurend op zoek is 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 i.s.m. het Bijbels Museum de tentoonstelling 

'Zondvloed Nu'. De predikant was betrokken bij de voorgesprekken en de uitgave van de catalogus. De 

expositie werd geopend op 22 juni door Ab van der Touw. Het Haags Matrozenkoor verleende 

medewerking aan deze opening. 

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

jaarprogramma. 

 De predikant was verder actief in de kring van de Binnenstadspastores, de Werkgemeenschap van 

predikanten, de redactie van Kerk in Den Haag. Zijn bijdrage aan het Netwerk Citykerken Nederland 

kwam op een lager pitje te staan. 

 

ds. Rienk Lanooy 
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Van de Diaconie  

 
De diaconie van de Kloosterkerk (in 2018 bestuurd door Veronica de Lange (voorzitter), Herman Fledderus 

(penningmeester), Hans Steenbrink (diaken) en Godert van der Feltz (secretaris)) stelt het rooster vast voor de 

collecten die niet zijn bestemd voor de eigen (Kloosterkerk)organisatie. De opbrengst van de collecten van de 

diaconale commissie Kloosterkerk Wereldwijd ging naar projecten in Senegal, Zambia, Israël, Uganda en 

Indonesië. In 2018 werd – in reactie op oproepen van Kerk in Actie (PKN) en de Centrale Diaconie van Den 

Haag - enkele malen gecollecteerd voor noodhulp in zwaar getroffen gebieden, zoals Timor. De overige 

collecten van de diaconie dienden – volgens vast beleid - doelen in de nabije omgeving. De diaconie droeg zorg 

voor het avondmaal en zij was via commissies verantwoordelijk voor de kerstmaaltijd, het koffieschenken na de 

dienst en de tweewekelijkse maaltijd in de crypt van “Open Tafel”. De diaconie behandelde in 2018 een 

bescheiden aantal (door de predikanten aangereikte) individuele hulpvragen, soms in overleg met de 

professionals van StEK (Stad en Kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Centrale Diaconie). In samenwerking 

met StEK “leverde” de diaconie net als in voorgaande jaren op 5 december 2018 twee Klazen, ten behoeve van 

kinderen uit de Schilderswijk die – via de voedselbank in de Lukaskerk – waren uitgenodigd om de 

Goedheiligman te ontvangen. De diaconie is zichtbaar present door in de vastentijd en in het najaar (oogstdienst) 

beurtelings een Haags (ditmaal: de soepbus) en een meer exotisch project (Kloosterkerk Wereldwijd) voor en na 

de dienst in de kerk in het zonnetje te zetten. De diaconie (vertegenwoordigd door Hans Steenbrink) is lid van de 

vereniging die het Aandachtscentrum runt en zij draait (als toehoorder) mee in het College van Diakenen van de 

Centrale Diaconie van Den Haag. Net zoals de Centrale Diaconie zelfstandig rechtspersoon is “tegenover” de 

kerkenraad is ook de diaconie dat ten opzichte van de Kloosterkerk, zij het dat de banden met de Kloosterkerk 

hecht verankerd zijn in de oprichtingsakte van de Stichting Diaconie Kloosterkerk doordat belangrijke 

beslissingen door het algemeen bestuur van de Kloosterkerk moeten worden geaccordeerd en de bestuurders van 

de Stichting Diaconie van de Kloosterkerk zitting hebben in dat algemene bestuur. De diaconie heeft haar beleid 

vastgelegd in een beleids- en een activiteitenplan en zij legt tegenover de Kloosterkerkgemeente verantwoording 

af in een jaarrekening. Daarmee voldoet zij aan de verplichtingen, die horen bij haar ANBI status. 
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Jeugdwerk 

 
In het jaar 2018 zijn eerdere succes activiteiten wederom herhaald en verdiept. Ook zijn nieuwe activiteiten 

ondernomen met name voor de jongeren van de jeugdkapel. Er was ook dit jaar aandacht voor de verbondenheid 

van de kinderen en jongeren met de rest van de gemeente. Halverwege dit jaar hebben we afscheid genomen van 

onze jeugdpastor Peter van der Beek. 

 

Hieronder volgt een toelichting. 

 

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. Ook dit jaar zijn 

nieuwe verhalen en nieuwe materialen aangeschaft en de vertellers hebben hard gestudeerd om de nieuwe 

verhalen te kunnen vertellen.  

 

Cantate met kinderen heeft weer plaatsgevonden. Ook is er met de kinderen dit jaar meegedaan met Sirkelslag 

Kids. (zie www.sirkelslag.nl). Verder was het jaarlijkse kinderkamp weer een groot succes.  

 

Aan het eind van het jaar is er een kerstdienst voor kinderen geweest. Deze dienst werd  goed bezocht. Waarbij 

ook veel nieuwe gezichten welkom geheten konden worden.     

 

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

groep. Rond Pasen is de jeugdkapel is onder begeleiding van de jeugdpastor Peter van der Beek naar de Passion 

in De Bijlmer in Amsterdam geweest. 

 

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

jeugdkapelleiding. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende thema's uitgelicht en verdiept.  

 

De bovenbouwgroep heeft na de zomer langzame start gekend. Toch is er door instroom van nieuwe begeleiders 

weer energie gevonden om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen die 

hen bezighouden.  

 

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

bijvoorbeeld ook worden gevraagd voor de oppasdienst voor de allerkleinsten, bij het inpakken van de kado’s 

voor Sinterklaas of als helpende handen bij de kerstviering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk per 31 december  
2018 
 
Voorzitter  Sanne ten Bokkel Huinink *  
 
Consistorie   Maria Haslinger-Maalman   Voorzitter* 

Marchien Holtrop   Jongeren<15 jaar 
   Gilbert Laurens   jongeren > 15 jaar 

  Astrid Poot    lid (secretaris Algemeen Bestuur)* 
André Meijster    kerkmuziek ( secretaris) 

   Yna Visser    Ouderling Open Kerk  
 
Diaconie   Veronica de Lange   voorzitter* 

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

 
Kerkrentmeesters  André Suurmond    voorzitter* 
                               Yorick Aler    secretaris 

Dirk Dotinga    penningmeester 
Gerda Dijkstra    personele zaken 
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 

   Peter van der Beek   jongerenpastor (tot sept 2018) 
 
 
 
Medewerkers van de Stichting Kloosterkerk per 1 januari 2019 
 
Kerkelijk Bureau Ilja de Weert    hoofd KB 

Dick van Woerkom   koster 
John Groot    koster 

 
Musici   Geerten van de Wetering  organist 

Daniel Rouwkema   cantor 
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Bijlage 2 Samenstelling van commissies en besturen 
 
Beleidscommissies per 1 januari 2019 
 
Het Bestuur heeft een aantal beleidstaken belegd bij commissies. Deze zijn als volgt 
samengesteld. 
 
Beleggingsadviescommissie 
Sanne ten Bokkel Huinink , voorzitter 
André Suurmond 
Dirk Dotinga 
Paul de Ranitz tot Doornick 
 
 
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  
Marielle de Wit 
Ds. Rienk Lanooy 
Peter van der Beek ( tot nov 2018) 
 
Kunstcommissie 
Marjolijn van Delft (voorzitter) 
Cees van Bladeren (secretaris) 
Piet Kalsbeek 
Ds. Rienk Lanooy 
Myrna Njiokoktjien 
Tanja de Boer 
Claas Conijn 
Henriette van Aerssen 
 
Liturgiecommissie 
André Meijster , voorzitter 
Geerten van de Wetering, organist 
Ds. Rienk Lanooy 
Daniel Rouwkema 
Heleen de Bruïne 
Wim Goris 
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Marry Moolenaar ( tot 1 december 2018) 
Bob van Meijeren 
 
Kloosterkerk Forum 

Tom Verboom, voorzitter 
Bart Schothorst 
Ds. Rienk Lanooy  
Veronica de Lange 
Bob van Meijeren 
 
Preek van de Leek  
Monica Meijering (vz) 
Timo Korporaal (secr) 
Kees Versteegh 
Erwin Petersen 
Andries Feijen ( website ) 
Ds. Rienk Lanooy 
 
Communicatiecommissie 
Gert Jan Verhoog ( voorzitter) 
Rienk Lanooy 
Lorenzo Dorigo 
Emilie Schröder 
Kathalijne Elissen 
Margreet Kerkmeer 
Gerhard van Roon 
 
 
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 
André Suurmond 
Veronica de Lange 
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Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk 
Sanne ten Bokkel Huinink , voorzitter 
André Suurmond 
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; Bloemencommissie, Stichting Cantatediensten 

Kloosterkerk; Commissie gastpredikanten; Commissie van ontvangst;  
Lezing&lunch; Contactpersonen;  Communicatiecommissie; 
Jeugdraad; Kerkkoor; Kerkwacht; Kerst- en Paasversiering; 
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk; Werkgroep Preek van de Leek; 
Kunstcommissie; Leiding crèche; Leiding kinderdiensten; 
Liturgiecommissie; Monumentendag; Haags Uitfestival, 
Kloosterkerkforum, Redactie Kloosterkerknieuws, Website. 
 

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

Kerkrentmeesters Administratie; Archief; Beleggingsadviescommissie; Geluiddienst; 
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  
 

 

 
 

 2-1-2018   2-1-2019 

Aantal leden                          1819        1810 
Bij  
Ingekomen nieuwe leden          54                61          
Ingekomen door geboorte             6                6 

Subtotaal              1879        1877 
Af  
Overleden            17                  11         
Bedankt (verhuizing, opzegging)         52              81 

 

Totaal      1810        1785 

 

 

 

Leeftijdsopbouw per 1 februari 2018/ 1 februari 2019 

 Leeftijd     Mannen  Vrouwen  Totaal  

   0-9        95-81  90-81  185-162                         

10-19      107-117 98-108  205-225                                                                                  

20-29        78-76  66-66  144-142 

30-39         69-64  89-84  158-148  

40-49      114-103        130-121  244-224 

50-59        84-94           109-112  193-206  

60-69        99-92           132-122  231-214   

70-79      102-106         152-149 254-255  

80-89        52-49   73-82  125-131  

90-100      12 -13             26-23               38-36  
 


