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Van het Bestuur 

Het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk geeft in het jaarverslag 2019 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. 

 

2019 stond in het teken van de te beroepen predikant. In april heeft het  bestuur de voordacht van de kandidaat, 

die door de beroepingscommissie werd voorgedragen, unaniem overgenomen en is de procedure gestart om de 

nieuwe dominee te beroepen. Hierna volgde een lang proces om aan alle eisen en procedures van de PKN  te 

kunnen voldoen om daadwerkelijk het beroep uit te kunnen brengen. Helaas was dit proces einde 2019 nog niet 

afgerond. 

In februari viel ook de pastorale ondersteuning door Jessa van der Vaart weg. Zij kon dit niet meer combineren 

met haar andere werkzaamheden. Door de inspanning van velen hebben activiteiten, kerkdiensten, kringen en 

pastoraat doorgang kunnen vinden in deze tussenfase. 

Het Vrijwilligersbeleid dat in 2018 in gang is gezet moet nog resulteren in het tekenen van 

Vrijwilligersovereenkomsten.  Deze overeenkomsten geven duidelijkheid en heldere afspraken. Het proces om 

de vrijwilligers in kaart te brengen en te houden is ingewikkeld. Bovendien moet het proces duidelijk zijn zodat 

nieuwe vrijwilligers de overeenkomst tekenen en wanneer vrijwilligers stoppen de overeenkomst ook beëindigd 

wordt.  De verwachting is dat dit begin 2020 is afgerond. 

De Vrijwilligers van de werkgroep Verkoping hebben weer prachtige bedragen binnengehaald: de opbrengst van 

de voorjaarsverkoping was 8944,,- euro  en een record van 11.243,87 euro in het najaar.  

In augustus overleed ons bestuurslid Maria Haslinger-Maalman. Zij heeft 7 jaar met veel enthousiasme als 

voorzitter het Consistorie geleid. Door haar grote betrokkenheid bij de gemeente  en de Kloosterkerk had zij een 

belangrijke stem in het bestuur. 

Marchien Holtrop, reeds jeugdouderling in het bestuur, was bereid per direct het voorzitterschap Consistorie op 

zich  te nemen. De vacature voor de nieuwe jeugdouderling was eind 2019 nog niet opgevuld. 

In de zomermaanden heeft de Kloosterkerk vele bezoekers  mogen ontvangen. Op proef werd in november en 

december de kerk op een aantal zondagen ook opengesteld. Dit blijkt in een behoefte te voorzien.  

Op zondag, 22 september, was het zover: het begin van het eeuwfeest in de Kloosterkerk! 100 jaar 

Kloosterkerkgemeente. De gemeente bouwt al 100 jaar aan haar toekomst met elkaar. Bouwen is dan ook hét 

sleutelwoord voor dit jaar; van kinderen tot ouderen, iedereen draagt zijn of haar ‘steentje’ bij. Als hoofdpijlers 

voor het jubileum zijn de volgende thema’s gekozen:  liturgie in beweging, jeugd en jongeren en onze opdracht 

voor en in de stad Den Haag. Tal van commissies en werkgroepen zijn inmiddels bezig om, vanuit eigen 

initiatief en deskundigheid of op verzoek van de jubileumcommissie, activiteiten te ontwikkelen die hierbij 

aansluiten. De feestelijkheden zullen tot eind 2020 plaats vinden. 

Het Bestuur is zich zeer bewust van een goede in- en externe communicatie. Hiervoor is binnen de Kloosterkerk 

de communicatiecommissie actief bezig om gelijke tred te houden met de snel vernieuwende vormen van 

moderne communicatie. Het verbeteren van de website en het snel en op tijd informeren van de gemeente, 

waaronder vooral de jeugd en jongvolwassenen, via social media heeft de volle aandacht; de commissie is 

hierover in beraad hoe zij in 2020 social media veel beter kunnen  in zetten om zo veel mogelijk mensen te 

informeren over activiteiten in de Kloosterkerk. 

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de Toekomstprojecten. De Projecten Organisatie , Open Kerk, 

Vrienden en Communicatie vragen nog volop aandacht. Het is lastige materie om met een goed plan te komen 

dat ook uitvoerbaar is. 

Al met al is de Kloosterkerk volop in beweging en houdt zij verbinding met de stad, zijn bewoners en bezoekers.  

Het Groeilied, speciaal gecomponeerd voor het jubileum om de muzikale kant van de Kloosterkerkgemeente te 

belichten, eindigt dan ook: ‘Geef dat wij door uw zegen in kerk en stad en wereldwijd in U blijven bewegen’. 

 

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 in te 

zien op de website. 
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 predikant 

 
Van de predikant 

 
De in februari 2018 ontstane vacature kon in 2019 nog niet worden ingevuld, waardoor de predikantstaak 

grotendeels door één predikant werd vervuld, ds. Rienk Lanooy. Tot februari 2019 was ds. Jessa van der Vaart 

voor een dag per week aangesteld voor pastorale taken. Zij gaf ook mede leiding aan de ABC-cursus, ook na 

haar vertrek. Zij zag zich namelijk genoodzaakt haar dienstverband per februari 2019 te beëindigen door 

uitbreiding van haar werkzaamheden bij haar gemeente (Oude Kerk) in Amsterdam. Ook aan de nieuwe ABC-

cursus vanaf september 2019, werkte ze mee. Hier en daar kreeg ds. Rienk Lanooy incidentele ondersteuning 

van een aantal oud-predikanten, m.n. bij uitvaarten.  

Het predikantswerk richt zich in de algemeenheid 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 

Naast het ‘gewone’ werk van gesprekken met mensen rond levensvragen en het voorgaan in doop-, trouw- en 

rouwdiensten, schoof de predikant aan bij diverse gespreksgroepen om te discussiëren over onderwerpen of een 

onderwerp in te leiden en de discussie daarover te begeleiden. 

 

De predikant volgde in het kader van zijn studieverlof in Dresden een conferentie over Europese oecumenische 

ontwikkelingen en daarnaast wijdde hij zich aan het thema van het ‘onderling pastoraat’ – dat is ‘een kerkelijke 

praktijk waarbij gemeenteleden in het alledaagse leven aandachtige betrokkenheid naar elkaar en anderen tonen. 

Om te onderzoeken hoe dat in zijn werk gaat, nam hij deel aan een studie- en onderzoeksproject van de 

Protestantse Theologische Universiteit o.l.v. dr. Reijer de Vries en dr. Theo Hettema. Naast deelname aan twee 

studiedagen maakte hij een analyse van de Kloosterkerkgemeente met het oog het studiethema en besprak dat in 

bestuur en met de contactpersonen in de bijeenkomst van oktober. Daar zal een vervolg worden gegeven in 2020 

 

2. Voorgaan in de eredienst 

 

Zondagmorgen 
Elk jaar stelt de predikant een eigen leesrooster voor de kerkdiensten van de zondagmorgen in de Kloosterkerk 

samen. Door de nog bestaande predikantsvacature konden de gastpredikanten daar niet altijd op aansluiten. Er is 

gezocht naar aansluiting 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. 

Iedere (doorgaans) tweede zondag van de maand en op een aantal hoogtijdagen was er een dienst met 

Avondmaal. Er waren vier doopdiensten, waaronder die van de paasnacht en in twee diensten verbond een aantal 

mensen zich met de christelijke traditie (belijdenis): in de paasnacht en in de dienst van Pinksteren. *** keer was 

er een minikerkdienst voor de allerkleinsten op een zondagmorgen om 9.30u. 

 

In 2019 zijn de volgende series diensten gehouden: 

– Januari – Februari (Epifanie): 'Je moet er nog van groeien'; als het in de bijbel over groei gaat, wat 

wordt er dan mee bedoeld. Er werd vooral stil gestaan bij het Bijbelboek Lukas 

– Maart – April (Veertigdagentijd): 'Naamloze mensen bij Johannes'. In het evangelie volgens Johannes 

passeert een aantal personages zonder naam de revue, zoals de moeder van Jezus, de Samaritaanse 

vrouw bij de bron, de blindgeborene etc. De bekendste onder hen is de geliefde leerling van Jezus, aan 

wie vaak de naam van Johannes wordt verbonden. In de diensten ging het over een aantal van hen. 
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– April – Mei (Paastijd): 'Een nieuw gewaad': In de Kolossenzenbrief wordt het paasbestaan beschreven 

met de metafoor van het nieuwe gewaad: wie met Christus is opgestaan bekleedt zich met... Welke 

gewaden passen bij Pasen? 

– Zomertijd: 'Zie mij'. In deze serie werd stil gestaan bij de fototentoonstelling van Caroline Waltman. 

– September – Oktober: 'In dit huis': op 22 september herdachten wij met een jubileumdienst dat in 

september 1919 de eerste steen werd gelegd van de Duinoordkerk. Dit was de aftrap voor een feestelijk 

jubileumjaar. In de diensten stond de metafoor van het huis en alles wat een huis tot huis maakt 

centraal: venster, deur, hoeksteen en fundament. 

– November: Psalmen bij de rituelen van gedachtenis, oogst en vergeving. 

– December (Advent): 'Over de hoop'. Geïnspireerd door twee boeken die de afgelopen tijd verschenen, 

een van de Tsjechische priester Halik en een van Joris Luyendijk. Twee heel verschillende boeken, 

maar gedreven door hetzelfde verlangen: dat van de hoop. 

 

 

Zin op zondagmiddag: een liturgisch moment met ruimte voor bezinning op zondag. Vaak speelt muziek 

daarin een belangrijke rol. Het voorziet in een behoefte om op een ander moment dan de zondagmorgen je te 

bezinnen aan de vooravond van de (werk)week. 

– In januari: Choral Evensong  

– In februari werd Bachs Solocantate BWV 82 uitgevoerd  

– In maart: Choral Evensong uitgevoerd door Vocaal Ensemble Magnificat uit Emmen 

– In april klonken ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn voor piano solo met 

korte meditaties van de predikanten.  

– In mei werd de Evensong uitgevoerd door het Kloosterkerkkoor. 

– In juni een Vesper ter afsluiting van de Pinksterpelgrimage. 

– In oktober: Choral Evensong 

– In November: Uitvoering van Elckerlyc van Joost van de Vondel 

– In december: Choral Evensong door The Hague Monastery Choir  

 

 

3. Cursus- en groepswerk 

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

 

– De cursus ABC van de christelijke traditie (met ds. Jessa van der Vaart) 

– De vastengroep 

– Ouders, kinderen en koffie (op zondag) 

– Vastengroep: vier bijeenkomsten in maart in de vastentijd 

– De gespreksavond Gedoopt en hoe nu verder? voor (groot)ouders van kinderen die in 2017/18 gedoopt werden 

(met Inge van Rijn). Aan bod kwamen de thema’s ‘Rituelen thuis’, ‘Uit welke kinderbijbel kan ik het beste 

voorlezen’ en ‘Lastige vragen’. 

– In januari / februari vond de cursus 'Gewoon Bijbellezen' plaats onder leiding van Prof. dr. Bert Jan Lietaert 

Peerbolte over het boek Handelingen. 

– Bert Jan Lietaert Peerbolte leidde in november eveneens een drietal avonden over de Bijbel als cultureel 

erfgoed 

– Zinnige Kost: In maart was het tafelonderwerp: ‘Het ongemak over religie in de samenleving’, met als spreker 

Joost Röselaers. In oktober was het thema Klimaat en geloof en wat die twee met elkaar te maken hebben. In 

december was Michiel Verboom te gast. Als oncoloog in opleiding sprak hij over de dilemma’s waar een arts 

vooral over die welke gaan over leven en dood. 

 

Het Kloosterkerkforum organiseerde de volgende activiteiten: 

– Een filmavond over de documentaire 'Hier ben ik' van ds. Ad van Nieuwpoort. Daarin is te zien hoe enkele 

Bloemendalers worstelen met hun leven, waarin ambitie en gejaagdheid bepalend zijn. 

– In april de uitvoering van 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn voor piano 

solo met korte meditaties. 

 

– In November werd tweemaal de Preek van de Leek georganiseerd met de bekende Amsterdamse 

mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld en met minister en vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport). 

 

Verder leidde de predikant oud-ABCgroepen en was hij incidenteel betrokken bij 'Lezing & Lunch'. 
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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 het Museumkwartier Den Haag stond in de zomer de Gouden Eeuw centraal. In dat kader werd in mei de 

eenakter ‘De landsadvocaat: Het leven van Johan van Oldenbarnevelt  

(1547 – 1619)’ door het Historisch-Theater in de Kloosterkerk opgevoerd. Van Oldenbarnevelt was buurman en 

(aanvankelijk) bezoeker van de Kloosterkerk.  

- Tijdens het Pinksterweekend in juni werd er een Pinksterpelgrimage georganiseerd: een deel van een oude 

route naar Santiago de Compostella tussen Haarlem en Den Haag. Leden en bekenden van de Doopsgezinde 

Gemeente te Haarlem, van de Leidse Binnenstadsgemeente en van de Kloosterkerk trokken drie dagen op om 

samen de ongeveer 75 km te overbruggen. Er werd begonnen in Haarlem met een korte dienst, waarna werd 

overnacht in Noordwijk. Vervolgens ging de weg naar Leiden, waar in de Hooglandse kerk gevierd, gegeten en 

(door sommigen) ook geslapen werd. De tocht eindigde op maandag 10 juni in Den Haag met een vesper om 

17.00u in de Kloosterkerk en een afsluitende maaltijd. Een bijzondere vorm van grensoverstijgend kerkzijn waar 

veel belangstelling voor was.  

– In juli vond er een bijzonder concert plaats door Geerten van de Wetering en Bert den Hertog: het werk ‘The 

Planets’ van Gustav Holst in een bewerking voor orgel, deels à quatre mains. Op die dag is het exact vijftig jaar 

geleden dat de eerste maanlanding een feit was. 

– Op 12 september werd het jubileumjaar 100 jaar Kloosterkerk gemeente feestelijk gestart met een 

jubileumdienst. Speciaal voor dit jaar werd door Rienk Lanooy, Gerda Hoekstra-Vermunt en Daniël Rouwkema 

een ‘groeilied’ geschreven en getoonzet, met de titel: 'Dat liefde onze bron mag zijn'. 

– In November werd in samenwerking met de Haagse Kunstkring het Middeleeuwse werk ‘Elckerlyc’ 

uitgevoerd in de hertaling van Willem Wilmink. Elckerlyc is een moraalstuk over thema’s, die van alle tijden 

zijn: de deugd, het goede leven en de dood. De uitvoering ervan in het weekeinde van Allerheiligen/Allerzielen 

paste goed bij de thematiek van dit stuk. Geerten van de Wetering begeleidde de muzikale gedeelte op het orgel. 

 

 

4. Organisatie en Beleid: 
In augustus zag de derde uitgave van 'De Klooster' het licht, met daarin interviews en weer een boeiend 

jaarprogramma. 

De predikant was verder actief in de kring van de Binnenstadspastores, hij was voorzitter van de 

Werkgemeenschap van predikanten en redactielid van Kerk in Den Haag. Zijn bijdrage aan het Netwerk 

Citykerken Nederland kwam dit jaar op een lager pitje te staan. 

 

 

 
  

 
 

. 
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Van de Diaconie  

 
De hoofdtaken van de diaconie zijn de bediening van het avondmaal, de voorbereiding en besteding van de 

diaconale collecte en het verstrekken van (financiële) ondersteuning aan gemeenteleden en soms ook anderen in 

noodsituaties. De diaconie is verantwoordelijk voor het werk van Kloosterkerk Wereldwijd, de tweewekelijkse 

Open Tafel-maaltijden en de koffie bij de dienst.  De diaconie van de Kloosterkerk maakt formeel geen deel uit 

van de Centrale Diaconie van de Protestantse gemeente Den Haag (omdat de Kloosterkerk geen onderdeel is van 

de Protestantse Kerk in Den Haag), maar zij draait als toehoorder en in alle mogelijke activiteiten mee in het 

College van diakenen en in het Aandachtscentrum, een “huiskamer” in de Schoolstraat, het centrum van Den 

Haag. De diaconie vervulde in 2019 haar huishoudelijke plichten: er werd maandelijks vergaderd, we 

actualiseerden haar beleids- en activiteitenplan.  

Net als vorige jaren haalde de diaconie “de buitenwereld” de Kloosterkerk in door vertegenwoordigers van 

projecten van Stad en Kerk en Kloosterkerk Wereldwijd uit te nodigen voor een dienst in de vastentijd en de 

oogstdienst. Op 5 december 2019 gingen twee diakenen en een (roetveeg)Piet om een dertigtal gezinnen op een 

zak vol cadeaus te trakteren.  Tenslotte gaf een commissie uit de Kloosterkerk op uitnodiging van de diaconie 

een fantastische impuls aan de jaarlijkse kerstmaaltijd.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk 
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In 2019 is, naast de reguliere kindernevendienst, veel van het aanbod van activiteiten gecontinueerd en waar 

relevant verder ontwikkeld. De activiteiten die in 2019 werden aangeboden waren: de minikerkdienst, Godly 

Play, Sirkelslag Kids, Kinderkerstfeest, Kloosterkerkkamp, Serious Quest, Cantate voor kinderen, de Passion, 

Museumnacht kids. Ook dit jaar was er aandacht voor de verbondenheid van de kinderen, tieners en jongeren 

met de rest van de gemeente. Zowel de tieners van jeugdkapel als de bovenbouwers van de Crypt werden actief 

betrokken bij activiteiten binnen en buiten de kerk. Ook werd waar mogelijk bekendheid gegeven aan en 

voorlichting gegeven over het jeugdwerk in de Kloosterkerk.  

 

Hieronder volgt een toelichting op een aantal van bovengenoemde activiteiten. 

 

De mini-kerkdienst is helemaal toegesneden op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en is bedoeld om ouders met 

jonge kinderen de mogelijkheid te geven om samen en in een ongedwongen sfeer hun geloof te beleven. Deze 

dienst vond in 2019 twee keer plaats vóór een Cantatedienst.   

 

De crèche-kinderen wonen op de hoogtijdagen 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. 

 

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

constante groep.  

 

De jongeren van de Crypt (voorheen bovenbouwgroep) hebben  in 2019 een aantal bijeenkomsten gehad. Deze 

groep is wat minder constant van samenstelling. 

 

De vertelmethode Godly Play maakt inmiddels een vast onderdeel uit van het aanbod voor de jeugd in de 

Kloosterkerk. Ook in 2019 zijn er een aantal vertelcycli geweest. Ook zijn er nieuwe verhalen en materialen 

aangeschaft. 

 

Het jaarlijkse Kloosterkerkkamp was een groot succes. Dit jaar gingen de kinderen en tieners naar een andere 

locatie dan in 2018. Nieuw dit jaar was dat ook de bovenbouwers van de Crypt mee op kamp gingen. 

 

Sirkelslag is een landelijke competitie waarin aan de hand van een Bijbels thema quizvragen moeten worden 

beantwoord en opdrachten moeten worden voldaan. Sirkelslag vindt eenmaal per jaar in de avond plaats en kent 

twee varianten;  Sirkelslag Kids en Sirkelslag Young. In 2019 is hebben we meegedaan met Sirkelslag Kids. (zie 

www.sirkelslag.nl). 

 

In 2019 heeft ook het Kinderkerstfeest weer plaatsgevonden. De nadruk ligt op het samen beleven van het 

kerstfeest in een traditionele omgeving maar toegesneden op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en hun 

familieleden.  

 

Verder heeft in 2019 heeft een groep tieners en jongeren uit de Kloosterkerk in Dordrecht de ‘Passion’ bezocht. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  Bestuur en medewerkers 

http://www.sirkelslag.nl/


   

Jaarverslag Stichting Kloosterkerk 2019 8 

 
 
Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Kloosterkerk per 31 december  
2019 
 
Voorzitter  Sanne ten Bokkel Huinink *  
 
Consistorie   Marchien Holtrop   Voorzitter* 

Vacant     Jongeren<12 jaar 
   Gilbert Laurens   jongeren > 12 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 Hoekstra-Vermunt  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 

    
 
 
Medewerkers van de Stichting Kloosterkerk per 1 januari 2020 
 
Kerkelijk Bureau Ilja de Weerd    hoofd KB 

Dick van Woerkom   koster 
John Groot    koster 

 
Musici   Geerten van de Wetering  organist 

Daniel Rouwkema   cantor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2 Samenstelling van commissies en besturen 
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Beleidscommissies per 1 januari 2020 
 
Het Bestuur heeft een aantal beleidstaken belegd bij commissies. Deze zijn als volgt 
samengesteld. 
 
Beleggingsadviescommissie 
Paul de Ranitz tot Doornick 
Frans Tilmann 
 
 
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 
 
 
Kunstcommissie 
Marjolijn van Delft (voorzitter) 
Cees van Bladeren (secretaris) 
Piet Kalsbeek 
Ds. Rienk Lanooy 
Myrna Njiokoktjien 
Claas Conijn 
Henriette van Aerssen 
 
Liturgiecommissie 
André Meijster , voorzitter 
Geerten van de Wetering, organist 
Ds. Rienk Lanooy 
Daniel Rouwkema 
Heleen de Bruïne 
Wim Goris 
Bob van Meijeren 
 

 

 
 
Kloosterkerk Forum 
Tom Verboom, voorzitter 
Bart Schothorst 
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Ds. Rienk Lanooy  
Veronica de Lange 
Bob van Meijeren 
 
Preek van de Leek  
Andrie Feijen (vz) 
Kees Versteegh 
Erwin Petersen 
Ds. Rienk Lanooy 
 
Communicatiecommissie 
Vacature ( voorzitter) 
Ds. Rienk Lanooy 
Lorenzo Dorigo 
Emilie Schröder 
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         Leontien Kröner 
Astrid Garretsen            André Meijster 
Yna Visser 
 
 
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 
Marchien Holtrop 
  
 
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 
                
 

Samenstelling van de gemeente 
van de Kloosterkerk     

bestand en verloop  1-2-2019 1-2-2020 

      

Aantal leden 1810 1785 

bij     

Ingekomen nieuwe leden 61 19 

Ingekomen door geboorte 6 9 

      

Subtotaal 1877 1813 

      

af     

Overleden 11 26 

Bedankt (verhuizing, opzegging) 81 21 

      

Totaal 1785 1766 

      

` 

Leeftijdsopbouw per 1 februari 2020 

Leeftijdsopbouw 
per 1 februari 2020    

 Leeftijd  Mannen Vrouwen Totaal 

0-9  68 67 135 

10-19 119 119 238 

20-29  88 61 149 

30-39   60 83 143 

40-49  102 120 222 

50-59  95 110 205 

60-69  86 120 206 

70-79  104 149 253 

80-89  58 83 141 

90-100  11 21 32 

onbekend  24 18 42 

Totaal      1766 
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