
 

  
                  
 
Maatregelen Kloosterkerk 
  
Samenvatting maatregelen 
Het bestuur van de Kloosterkerk heeft tot nu toe de volgende maatregelen genomen 
gebaseerd op de maatregelen van de regering en adviezen van het RIVM: 
• De kerk is tot en met 1 juni gesloten voor alle activiteiten. 
• Tot die tijd kunt u op zondagmorgen een ochtendgebed volgen via de kerkomroep op 
de gebruikelijke tijden. Dat is dus om 10.00 uur. Alleen op de zondagen wanneer er een 
Cantatedienst zou zijn, dus ook komende zondag 29 maart, is het ochtendgebed om 10.30 
uur). De liturgie voor het ochtendgebed is te vinden op de website, onder het kopje “preken”. 
  
Bereikbaarheid ds. Rienk Lanooy 
Hebt u een vraag of pastorale zorg nodig? Ds. Rienk Lanooy heeft zijn spreekuurtijden 
verruimd. Hij probeert zoveel als mogelijk is thuis telefonisch bereikbaar te zijn van 9.00 – 
11.00 uur en van 15.30-17.00 uur. De contactgegevens van ds. Lanooy zijn: 
lanooy@kloosterkerk.nl / tel: 070 3244779. 
  
Bezetting & bereikbaarheid KB 
Ook de medewerkers van het kerkelijk bureau en onze kosters zijn nu zo veel mogelijk thuis. 
Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 13 
uur. Op andere momenten krijgt u een voicemailbericht te horen, waarin ook duidelijk wordt 
wie u – als het dringend is - kunt bellen op andere momenten. 
  
Over de ochtendgebeden op zondagmorgen 
  
Aanwezigheid bij het ochtendgebed op zondag 
Nu de situatie zo ernstig is, hebben we besloten het ochtendgebed op zondagmorgen te 
organiseren met nog minder mensen. Dat doen we alleen mensen die vanwege hun functie 
aanwezig moeten zijn. Via de kerkomroep kunt u luisteren naar ds. Rienk Lanooy en naar het 
orgelspel van Geerten van de Wetering. Komende week zal ook de sopraan Elma Timmers 
weer zingen. In ieder geval zullen altijd twee bestuursleden aanwezig zijn, als 
vertegenwoordigers van u, onze gemeente. 
  
Compositie van Geerten van de Wetering 
Zoals u weet heeft onze organist Geerten van de Wetering een compositie geschreven 
waarvan elke week een deel wordt uitgevoerd.  Afgelopen woensdag was hij hiermee zelfs te 
beluisteren op Radio 4. Wilt u de 3 delen nog eens apart terugluisteren? Dat kan. U vindt ze 
op deze website: www.geertenvandewetering.nl. 
  
 
 



Kerkomroep  
U kunt het ochtendgebed volgen via de kerkomroep. Afgelopen zondag was de site 
overbelast, zodat u pas later op de dag kon luisteren. Wellicht is dat ook deze week weer het 
geval. Helaas hebben we daar geen invloed op.  
  
Waarom geen beeld? 
We zijn op dit moment bezig met de mogelijkheid van een camera in de kerk, zodat ook 
beelden beschikbaar zijn. Dat doen we alleen als we een goede kwaliteit kunnen garanderen. 
Op het moment van dit schrijven is daarover nog geen beslissing genomen. Voorlopig kunt u 
het ochtendgebed dus alleen beluisteren. 
  
Stille week 
In de nieuwsbrief van volgende week laten we u weten wanneer u ons in de stille week en met 
Pasen kunt volgen via de kerkomroep 
 
 
Tot zover onze informatie.  
Van harte hoop ik dat u allen gezond bent en blijft en dat we ook nu ons leven inrichten vanuit 
liefde en zorg voor de ander en voor onszelf.  
 
Namens het bestuur van de Kloosterkerk,  
 
Sanne ten Bokkel Huinink,  
voorzitter 
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