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Voelt u zich verbonden met de identiteit van de Kloosterkerk
en wilt u verantwoordelĳkheid nemen voor de continuïteit van
de gemeente en de activiteiten van de Kloosterkerk, word
dan lid. Het inschrĳfformulier 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 kennismakingsbĳeenkomst. Elke wĳk heeft een
contactpersoon die contact opneemt met de nieuwe leden
in zĳn/ haar wĳk. De leden ontvangen de maandelĳkse nieuws-
brief van de Kloosterkerk per e-mail. De leden leveren naar
draagkracht een financiële bĳdrage, met als richtlĳn een
bĳdrage die vergelĳkbaar is met het lidmaatschap van een
(sport)vereniging.

Kerkelĳk bureau en bestuur Kloosterkerk Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag,
telefoon: 070 346 15 76, e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl, openingstĳden:
dinsdag t/m vrĳdag van 10.00 tot 12.00 uur | Kosterĳ Dirk vanWoerkom en
John Groot, tel 06 448 67 280, dinsdag t/m vrĳdag van 9.00 tot 14.00 uur, e-mail:
kosterĳ@kloosterkerk.nl | Bureaucoördinator Ilja deWeerd, tel 070 346 15 76,
e-mail: i.deweerd@kloosterkerk.nl

Predikanten Kloosterkerk
Ds. Rienk Lanooy
tel 070 324 47 79, spreekuur dinsdag t/m vrĳdag van 9.00 tot 9.30 uur,
e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl
Ds. Marja Flipse
tel 06 486 50 217, spreekuur, dinsdag t/m vrĳdag van 9.30 tot 10.00 uur,
e-mail: flipse@kloosterkerk.nl

Websitewww.kloosterkerk.nl Twitter@Ds_Kloosterkerk, volg ons op Facebook
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KERKVERNIEUWING
De Kloosterkerk wil en moet met zĳn
tĳd meegaan. Een open gesprek met
respect voor ieders standpunt is daar-
voor van belang. Alleen zo kunnen we
vernieuwen.
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Eén van de dingen die ik geleerd heb uit de ver-
kenning die Gerda Hoekstra het afgelopen jaar
uitvoerde naar het Huis van bezinning, was het
belang van het bewust gebruiken van taal.

De taal die wij in de kerk gebruiken, is voor
mensen die niet zo intensief betrokken zijn bij de
kerk, misschien niet altijd goed te begrijpen of
wordt verkeerd geïnterpreteerd. Iedereen heeft
zijn eigen associaties bij woorden. Zo geldt dat
ook voor het woord ´kerkvernieuwing´, verwacht
ik. Persoonlijk komt het woord zelf op mij een
beetje gedateerd over, een gekke soort contra-
dictie. Maar voor mij gaat het over zaken als ´met
de tijd meegaan´, ´mensen blijven boeien en
binden´ en ´klaar zijn voor de toekomst´.

Het is belangrijk dat wij, leden van de Klooster-
kerk, als we over dit soort dingen praten het over
het zelfde hebben. Dat we vergelijkbare ideeën
en verwachtingen hebben. Daar moeten we de
komende tijd met elkaar over gaan praten. Ook
dat leerde ik uit de genoemde verkenning. Er
leven veel verschillende ideeën en plannen, daar
moeten we een richting voor gaan kiezen. Dat
vraagt om een open gesprek met respect voor
ieders standpunt. Alleen dan ontstaat ruimte voor
vernieuwing, voor de zoektocht naar de weg naar
de toekomst van onze Kloosterkerk.

Sanne ten Bokkel Huinink,
voorzitter van het Algemeen
Bestuur van de Kloosterkerk

Kerkvernieuwing

Een hoogleraar systematische the-
ologie aan de christelijk-gerefor-
meerde Theologische Universiteit
Apeldoorn, prof. dr. Arnold Huijgen,
die een boek schrijft over Maria,
dat is spannend. In de Rooms-
Katholieke traditie neemt Maria,
de Moeder Gods, een belangrijke
plek in. De protestantse traditie
lijkt haar eerder over het hoofd te
zien. Daarin heeft Arnold Huijgen
verandering gebracht. Met wie dat
maar wil, gaan we dit boek tijdens
vier avonden (de eerste avond was
25 januari jl.) lezen en bespreken,
telkens aan de hand van specifieke
leesvragen. De auteur is de vierde
avond zelf aanwezig om met ons
op die vragen in te gaan en het
gesprek te voeren. Dit belooft een
spannende serie te worden. De
gespreksleiding ligt in handen van
Ds. Rienk Lanooy en Prof. dr. Bert
Jan Lietaert Peerbolte, lid van de
Kloosterkerk en hoogleraar Nieuwe
Testament en Vroeg Christendom
aan de Vrije Universiteit Amster-
dam.

Dinsdag 8, 22 februari en 8 maart van
20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden bĳ
kerk.bureau@kloosterkerk.nl.

Met elkaar lezen
en praten over
Maria, de moeder
van…

Kloosterkerkacademie

Heb je behoefte aan een moment
van rust, waarin je je kunt bezinnen?
Kom je er niet toe, dit in je eigen
leven te organiseren? Dan kun je
terecht in de Kloosterkerk. Het
gebouw alleen al is een weldaad.
Je kunt er op adem komen en een
kaarsje aansteken, maar er worden
ook activiteiten georganiseerd, die
jong en oud kunnen inspireren.
Behalve kerkdiensten – ook voor
kinderen en jongeren – zijn er cur-
sussen, concerten, exposities en
evenementen voor alle leeftijden.
Welkom, wie je ook bent.

De Kloosterkerk wil een open huis
zijn voor iedereen. Mensen met
heel verschillende achtergronden
en van verschillende leeftijden
vormen de gemeente. Zij hebben
onderling vele relaties, maar een
bindende factor is het predikanten-
team. De predikanten, Marja Flipse
en Rienk Lanooy, gaan voor in de
wekelijkse dienst op zondagmor-
gen, leiden een groot aantal cursus-
sen en groepsbijeenkomsten en
zijn vanzelfsprekend ook beschik-
baar voor een persoonlijk gesprek
voor wie daaraan behoefte heeft.

Open huis
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De foto op de cover van dit magazine is
van deNationale Nieuwjaarszegen. Op
1 januari jl. zond de EO deze voor de
tweede keer uit vanuit de Kloosterkerk.
De prachtige ruimte en het zachte licht
van onze kerk bleken ideaal voor een
kunstwerk dat Ai Hashimoto speciaal voor
de gelegenheidmaakte. De redactie had
het voorrecht bij de opnamen temogen
zijn enmet de kunstenares te spreken.

Ai Hashimoto begint met een disclaimer:
“Ik gebruik liever geen woorden om mijn
verhaal te vertellen. Ik deel mijn verhaal
via mijn kunstwerken. De beelden moeten
spreken, en iedereen mag er zijn eigen
ervaring in doorleven.”

“Veel van mijn werk vindt zijn oorsprong in
de tsunami bij Fukushima. Het gebeurde
net nadat ik vanuit Japan naar Nederland
emigreerde en maakte diepe indruk op me.
Deze ramp is ook de bron van mijn werk
in de Kloosterkerk. Het vertelt dat er altijd
– ook wanneer alles verloren lijkt – een
mogelijkheid voor nieuw leven is.”

Wij zien de kunstenares inderdaad met een
roze tsunami van zand een nieuw landschap
creëren. Het blijkt geen statisch kunstwerk.
Er gebeurt iets. Er wordt een verhaal verteld.
Kleine witte objecten staan voor nieuwe
vormen van leven. Zij liggen geordend op
een spiraal. Die symboliseert de energie
van het woeste water, maar…

“In veel religies is de spiraal ook een symbool
van nieuw leven. Ik loop van buiten naar
binnen, langs de spiraal die mij de weg wijst
naar het centrum. Daar zal ik mijn nieuwe
leven vinden. Deze handelende wandeling
langs de spiraal kan worden herhaald, zodat
zij een ritueel karakter krijgt. Veel rituelen
zijn overgangsrituelen. Zij markeren een
transitieperiode waarin je niet meer de
oude mens bent en nog niet de nieuwe. Je
bent ‘in between’. De christelijke doop is
ook zo’n ritueel. Misschien wordt de Natio-
nale Nieuwjaarszegen ook zo´n ritueel op
de grens tussen het oude en nieuwe jaar…”

Meer informatie op www.hashimotoai.com en
www.driekunstenaars.nl/ai-hashimoto.
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Geen woorden maar beelden
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In de Kloosterkerk voel je je soms al jong als je onder
de 50 bent. Maar deze woensdagavond hebben we
via de Zoom acht dertigers bij elkaar. Op tafel ligt het
plan van Gerda Hoekstra dat in oktober af kwam. Er is
alom behoefte aan luisteren, aan zingeving, aan per-
soonlijke ontwikkeling. Maar hoe vind je in een kerk
nieuwe vormen, voor jonge mensen wie een dienst of
een Bijbellezing afschrikt? Die ándere vormen van
samen-zijn voorstaan; helder en afgebakend binnen
het bezielde verband van de Kloosterkerk?

Gerda leidt in wat het probleem is. En dat komt binnen.
De Kloosterkerk zoals we die kennen is er over 30 jaar
misschien niet meer. We zijn een actieve gemeenschap
met levenservaring, en die zegt: we hebben het toch
leuk met elkaar? Maar het traject van het rapport ont-
beerde inbreng van jonge mensen, die de kerk van de
toekomst moeten dragen.

Nu ligt er een stuk, en er is schrik en urgentie, en dat
helpt. Ook vanavond. We gaan in gesprek met dertig-
ers en veertigers die de Kloosterkerk een warm hart

toedragen. Sommigen volgen de online kerkdiensten,
de ABC kring, de Preek van de Leek. Anderen gaan
incidenteel naar de kerk. Ze voelen zich daar thuis. En
soms niet. Het gesprek is eerlijk en soms indringend.
Want zoals in het rapport wordt gezegd: feedback is
geen kritiek, maar een uitnodiging om te groeien. Dus
vragen we: hoe kan de Kloosterkerk groeien voor jou?

Kip-ei verhaal
Voor sommige deelnemers is de bijeenkomst via Zoom
aanleiding geweest om het rapport door te lezen. En
dan is er schrik. “De generatie 20-40 moeilijk te be-
reiken? Dat kan kloppen, mij is niets gevraagd. Ik had
best willen praten.” En dat gebeurt.

Zoals over de gedeelde behoefte aan ruimte voor stilte
en retraite. “De zoektocht naar zingeving in je eigen
leven, dat is voor mij de Kloosterkerk”, vertelt een
deelnemer. “Ik ben ook actief geweest in yoga, maar
de Kloosterkerk, daar voel ik me thuis; zowel bij het
Bijbelse gedachtengoed als bij de mensen. Maar wat
ik mis in de kerk, is wat je in die yogagroep óók samen
deed: naar een heerlijke plek gaan, lekker eten en
goeie gesprekken. Dat is nodig, dan bouw je verder
aan je onderlinge band.” Ook een oud-deelnemer aan
de Jeugdkapel miste een vervolg. Actief een clubje
onderhouden met de jongeren die zo samen zijn op-
gegroeid – zo bouw je aan een gezamenlijke basis voor
latere kringen.

De urgentie uit het rapport wordt gedeeld. “Ik maak
me zorgen: het wordt steeds minder druk op het rode

IN GESPREKMET JONGE KLOOSTERKERKERS

Kerkvernieuwing, ook voor het bestuur een belangrĳk vraagstuk. Op 1 juni 2021 kreeg Gerda
Hoekstra, oud-lid van het bestuur, opdracht een toekomstverkenning van de Kloosterkerk te
maken. Zĳ kreeg deze vragen mee: wat kunnen we doen, hoe gaan we het aanpakken en vanuit
welke visie doen we dat? Het rapport geeft geen eindconclusies. Integendeel, het stelt een
proces van vernieuwing voor. Met een duidelĳk vertrekpunt: de Kloosterkerk doet veel goed,
maar met de vergrĳzing van het huidige ledenbestand komt zĳ op den duur in de problemen.
Reden voor een gesprekmet jonge Kloosterkerkers over mogelĳke vervolgstappen.

Gast in plaats
van deelgenoot

Er is in de Kloosterkerk ook
weerstand tegen innovatie en
experimenten

TEKST MENDELTJE VAN KEULEN | ILLUSTRATIES DE ZAGERIJ ONTWERPBUREAU
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kleed. Het is een kip-ei verhaal: kinderen willen met
leeftijdsgenootjes zijn – geldt dat niet voor elke gene-
ratie? Als mijn zoon de enige is in de kerk, of alleen is
met jongere of oudere kinderen – dan wil hij de vol-
gende zondag niet meer mee.”

De gesprekspartners – een twintiger in een eerder
gesprek, ook dertigers en begin veertigers, hebben
banen, gezinnen – in de ‘tropenjaren’ van het leven.
Wat ze ook delen, is een gevoel van afstand. “Ik heb
als onregelmatige bezoeker van de Kloosterkerk vaak
het gevoel dat ik te gast ben, in plaats van deelgenoot
van wat we er ervaren. Af en toe rennen er kinderen
tussen de banken: bij de koffie na een Doopdienst.
Maar op andere momenten ben ik bezoeker in een
speciaal gezelschap.”

Er wordt instemmend geknikt. Wanneer zou dat ánders
zijn? “Dat gevoel van afstand verdwijnt op de momen-
ten dat ik omringd word door mensen in dezelfde
levensfase als ik. En jongeren vinden elkaar moeilijk in
de Kloosterkerk. Misschien kunnen er vaker diensten
toegespitst zijn op een jongere doelgroep, waardoor
je weet welke groep er op af komt.”

We komen op de kinderdienst, die voor de lockdown
was gepland op Tweede Kerstdag. Dat spreekt aan.
“Mijn kids van vijf en acht leren op school niks over de
Bijbel, dus zo’n evenement spreekt me aan. Niet elke
week, want ze moeten ook sporten op zondag. Maar

met Pasen en Pinksteren en een zondag van Advent
bijvoorbeeld. Dan zijn de ouderen een keer in de kerk
voor de kinderen, in plaats van andersom. Dat is toch
een Bijbelse gedachte?”

“Hier in de buurt wordt door kerken een zomerkamp
georganiseerd. Als je ouders ergens blij mee maakt, is
dat je kids een week weg zijn. Doet de Kloosterkerk dat
ook? O, dat wist ik niet. De oproep heeft in de nieuws-
brief gestaan? Dat heb ik gemist. Kun je zo’n oproep
op de sociale media en in de dienst bij de medede-
lingen zeggen?”

Initiatief
Nieuwe activiteitenvormen, maar ook andere vormen
van communicatie over wat we al te bieden hebben,
daaraan is duidelijk behoefte. “Rienk heeft een keer
podcasts gemaakt. Die zijn bij mij beter blijven hangen
dan een preek. Het hoeft niet vaak, niet lang, en ook
niet gratis. Ik ben lid van De Correspondent. Daar be-
taal je abonnementsgeld en je wordt gevoed met in-
teressante inzichten. Dat kunnen wij toch ook doen?”

Daar wordt enthousiast op gereageerd. En de ideeën
blijven komen. “Avonden voor bepaalde groepen, eten
en gesprek, een thema wordt ingeleid door een pre-
dikant, inspiratie, zoals de avonden in de Crypt met
eten. Leuk!” “Ik wil niet alleen maar ontvangen in de
diensten, maar ik wil daarop reageren. Die wisselwer-
king helpt bij het laten indalen.”

Pijn
Maar er is ook pijn. Want we willen een gemeenschap
zijn die in liefde ruimte maakt. Maar zíjn we dat ook?
Het imago helpt niet mee, wordt grappend geconsta-
teerd. “Wij staan hier in mijn dorp volgens mij bekend
als de kakkers van de Kloosterkerk.” Zo erg is het mis-
schien niet, maar: “een normale kerk heeft diversiteit,
maar ik ben volgens mij het enige kerklid dat in Laak
woont.”

Maak als bestuur de afspraak:
in elke commissie zit een
twintiger en een dertiger
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Onbekend maakt onbemind, bij niet-kerkelijke vrien-
den en familie, maar soms ook bij deze groep. “Voor
eerdere generaties was de kerk het sociale leven. Je
familie, de vrienden, de collega’s, die waren daar ook.
Je wist hoe het hoorde; zoals op welk moment in de
dienst je opstaat en gaat zitten. Die gedeelde kennis
is er niet meer.” “Ik zit me elke dienst te verwonderen:
het klópt, er is een ritme, een kerkelijk jaar: volgtijde-
lijkheid, orde, een liturgie. Ik zou het fijn vinden als
daar een uitnodigende uitleg bij komt. Bijvoorbeeld
een halfuurtje voor de dienst – dan zou ik eerder
vrienden meenemen.”

De kerk is erg van ‘ons soort mensen’. En daarvoor is
begrip. Gepensioneerden doen in heel Nederland
vrijwilligerswerk. Zij zijn de maatschappelijke ruggen-
graat, zij hebben de tijd. “In de Indische gemeenschap
gingen we als jongeren samen naar de Pasar Malam.
Ook daar was er soms een botsing met de oudere
generaties. Je hebt als elke generatie toch zoiets van:
erken en respecteer wat wij hebben gedaan, luister
naar wat wij te vertellen hebben.”

Maar, waarschuwend: “het ís ook zo: als je jonge men-
sen erbij hebt, dan gaat het anders dan de afgelopen
40 jaar. En er is in de Kloosterkerk ook weerstand tegen
innovatie, experimenten. In sommige commissies zit-
ten jarenlang dezelfde mensen. En als je dan de enige
bent, haken jonge mensen met ideeën snel weer af.”
En dus? “Maak gewoon een afspraak, als bestuur: in
elke commissie zit een twintiger en een dertiger. Noem
dat niet beleid, maar het ís gewoon.”

Vrijwilligersmakelaar
Een jonge moeder slaat hierop aan. Ze komt uit een
kerk waar je zelf groepen op kon zetten; dat liep van-
zelf, van onderop. Dat gevoel heeft ze niet, dat dat
mag en kán, in de Kloosterkerk. Wat heb je nodig om
te zeggen: dit wordt mijn project? Waarom stuur je
geen mailtje aan het bestuur?

Gelach. “Het bestuur aanschrijven - dat voelt meteen
weer zo formeel. Dat is niet de manier waarop onze
generatie werkt.” Een gedeeld gevoel: er zit veel for-
maliteit in de Kloosterkerk. “Commissies met mooie
namen en procedures, en iedereen moet overal een
plasje over doen. Neem nou dit rapport – dat moet
weer door iedereen geaccordeerd – straks zijn we een
halfjaar verder. Wij willen aan de slag!”

Hoe? Met concrete projecten, afgebakend in tijd en
geld, en geen jarenlang commitment. “Kijk, ik stuur
100 mensen aan, heb een gezin en een beroep. Dus
ik kan mezelf niet committeren aan een commissie.
Maar als ik een kinderfeestje kan organiseren kan ik
ook iets anders organiseren. Een afgebakend project,
dat daarna klaar is.”

De ideeën vliegen nu over het scherm. Een Klooster-
kerk Talentenbank: vraag wat elk lid aanbiedt als kennis
en vaardigheden. Een vrijwilligersmakelaar, zoals in
gemeenten tussen vraag en aanbod van handen en
hoofden. Een Sinterklaasactie door jonge ouders. Een
benefiet-voetbalwedstrijd voor kinderen in armoede.
Tot slot nog een praktische tip: “Neem een voorbeeld
aan ‘Den Haag Doet’. Op die site staat een kalender:
je kan je inschrijven als je mee wil doen. Hoe concreter
het verzoek wordt, hoe meer ik zin krijg om de stap
echt te zetten.”
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Hoe concreter het verzoek,
hoe meer zin ik krĳg om de

stap echt te zetten
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PREEKVAN DE LEEK

Hoe zou het zĳn wanneer niet een dominee in
een dienst voorgaat, maar een leek? Een leek
met een schat aan ervaring, invloed en bete-
kenis in cultuur, politiek of bedrĳfsleven? Op
zondag 20 maart staatWillem Jan Ausma,
advocaat, op de kansel.

In jouw preek laat je je leiden door de Bijbeltekst
‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’.
Vanwaar deze keuze?
“Mijn primaire verantwoordelijkheid als advocaat is
ervoor te zorgen dat mijn cliënt, de verdachte, een
eerlijk proces krijgt. Er moet worden voorkomen dat
hij of zij onterecht wordt veroordeeld. Helaas is de

Preek van de
Leek door

Willem Jan
Ausma,

advocaat,
20 maart om

17.00 uur

verdediging van veel advocaten erop gebaseerd de
verdachte ‘weg te laten komen’ met wat er is gebeurd.
Verdachten willen graag dat je hierop inzet. En als je
eenmaal als advocaat iemands verdediging op je hebt
genomen, ben je verplicht om alles uit de kast te halen.
Ook als dat de slachtoffers - en wellicht de cliënt –
alleen maar meer leed bezorgt.

Ik vind zelf dat, als vaststaat dat de verdachte iets heeft
gedaan, hij dit het beste kan bekennen. Ik heb cliënten
bijgestaan die hun partner hebben gedood. Meteen
na hun daad waren zij vol spijt en gefrustreerd dat ze
hun daad niet ongedaan konden maken. Ze willen na
het proces graag in gesprek met nabestaanden.

Dat de dader zijn daad en zijn schuld bekent, kan ook
betekenis hebben voor het slachtoffer. Slachtoffers
die hun hele leven boos blijven op de dader, blijven
voorgoed slachtoffer. Ik denk dat het voor slachtoffers
goed is om te proberen verder te gaan met hun leven,
hoe moeizaam het proces van verzoening en verge-
ving ook kan verlopen.”

Gaan andere betrokkenen in het strafproces, zoals
collega-advocaten, het OpenbaarMinisterie en de
rechtspraakmee in dat proces van verzoening en
vergeving?
“Ik zie wel positieve signalen. Er komt steeds meer
ruimte voor afspraken over de hoogte van de straf en
voor mediation en herstelbemiddeling. Steeds meer
mensen willen helemaal geen polarisatie. Maar het is
wel lastig, als gezagsdragers het verkeerde voorbeeld-
gedrag vertonen. Ik denk dan aan een koning die her-
haald de coronaregels aan zijn laars lapt en weg denkt
te komen met een ‘welgemeend excuus’ op de tv. Of
een minister die denkt dat hij overtreding van de regels
goed kan maken door de boete aan een goed doel te
schenken. Dat zijn nauwelijks geloofwaardige voor-
beelden van schuldbewuste spijt op basis waarvan
een proces van vergeving kan ontstaan. Bovendien
geeft dat soort voorbeelden scheve ogen. Als een
´gewoon´ iemand de regels overtreedt, wordt er
streng gestraft!”

“Ik wil een pleidooi houden voor verzoening, vergeving
en verbinding. Ik kijk uit naar een mooie en warme
dienst op 20 maart. En terzijde, er komt ook een aantal
zangeressen die prachtige liederen zingen.”

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTOGRAFIE ANGELIQUE DE JONG

Verzoening en
vergeving

Dat de dader zĳn daad en zĳn schuld bekent, kan ook betekenis
hebben voor het slachtoffer
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stolling
de strandpaal markeert
de plaats van de
vissers op het strand
met de netten gespreid
naast zich

van waar het heeft geregend
achter de bergen
op het vasteland
vliegen meeuwen aan

van stolling naar stolling
verschuilt een open vlakte

POËZIE & FOTO | GILLES BOEUF



de klooster | #4-2022 | pagina 10

Wees kerk
naar je
context
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De jaren zestig hebben volgens Heitink voor een cul-
turele revolutie gezorgd, die zijn weerga niet kende.
Een nieuwe, naoorlogse generatie stelde het geves-
tigde gezag ter discussie en streed hartstochtelijk voor
democratisering, inspraak en medezeggenschap.
Mensen leerden mondig te zijn en voor zichzelf op
te komen. In de kerken zochten velen naar nieuwe
vormen van kerk-zijn en naar meer oecumene. Het
Samen-op-Wegproces van hervormden en gerefor-
meerden kreeg een enthousiaste start. Tijdens het
Tweede Vaticaans Concilie in Rome (1962-1965) zette
de Rooms Katholieke Kerk de ramen wijd open. Er
woei een frisse wind door kerk en samenleving.

Op een zonnige najaarsmiddag spreek ik met hem
over zijn boek en over de lessen die de kerken anno
nu nog steeds van de jaren zestig kunnen leren. Toen
Heitink in 1957 als “een traditionele gereformeerde
jongen” theologie ging studeren in Kampen, stond de
protestantse zuil nog fier overeind. Maar toen kwam
de televisie. “Toen ik predikant werd in 1965 kon ik
nog rustig ’s avonds onaangekondigd op huisbezoek
gaan, want maar een enkeling had televisie. Na enkele
jaren had iedereen de kamer zo ingericht dat je alle-
maal zo voor het altaar van de tv zat. Dat was een
ontzettende verandering.” De introductie van de pil
in 1962 veranderde de seksuele moraal. Het kerkelijk
huwelijk kwam mede daardoor in de lucht te hangen.
“In mijn studententijd had je nog heel wat brochures
over het ‘dansvraagstuk’, de parendans of dat geoor-
loofd was. Onvoorstelbaar, maar dat was in de jaren
vijftig, toen ging het daar over.”

Heitink kwam in de jaren zestig in aanraking met het
werk van Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Dorothee
Sölle en andere baanbrekende theologen. Er ging
een nieuwe wereld voor hem open. Hij ervoer dit als
een bevrijding. “Karl Barth was eigenlijk de eerste die
zich afvroeg: ‘Wozu Kirche?’ De kerk is er voor de we-
reld, de kerk maakt deel uit van de beweging van God
naar de wereld. De geest is niet aan de kerk gebonden,
maar de kerk is wel een kanaal van Gods geest naar
de wereld. Er mag geen scheiding ontstaan tussen
kerk en wereld. Daarom, pas op voor de wielklem van
het instituut en blijf in beweging, als mobiele brigade.
Bonhoeffer zegt: ‘De kerk is er voor anderen.’ Dat is
het kerkmodel van de toekomst.”

De grondstelling van Heitink is dat de kerken zich uit-
eindelijk onvoldoende rekenschap hebben gegeven
van het feit dat zij sinds de jaren zestig in een andere
cultuur terecht zijn gekomen. “Thorbecke heeft met
de scheiding tussen kerk en staat in 1848 het begrip
‘kerkgenootschap’ ingevoerd en dat paste weinig bij de
vaderlandse kerk, die een publieke kerk was. Daardoor
is de kerk ‘verkerkelijkt’: het werd een vereniging met
leden en een eigen administratie. Gereformeerden en
katholieken hebben aan het verenigingsmodel hun
emancipatie te danken, maar vanaf de jaren zestig zie
je dat dat model zijn tijd heeft gehad.” Allerlei groepen
haakten af en ontwikkelden hun eigen cultuur: vrou-

Gerben Heitink (1938), emeritus hoogleraar praktische
theologie aan de Vrĳe Universiteit, is een sportief mens.
Hardlopen deed hĳ altĳd graag. Maar in het begin van de
coronapandemie werd hĳ zwaar getroffen. Hĳ belandde
net niet in het ziekenhuis, maar het herstel duurde lang.
Heitink gebruikte deze periode om zĳn gedachten te
ordenen en terug te kĳken op de zes decennia die zĳn
loopbaan als theoloog inmiddels omspanden. Daarbĳ
zĳn de roerige en rumoerige jaren zestig van de vorige
eeuw voor hem van beslissende betekenis geweest. Een
en ander legde hĳ vast in Een doorbraak in de tĳd: kerk
in de spiegel van de jaren zestig. Hĳ schreef dit boek op
basis van zĳn ervaringen als gemeentelid, predikant en
praktisch theoloog. Inmiddels loopt hĳ trouwens weer
hard.

Pas op voor de wielklem
van het instituut en blĳf

in beweging
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wen, jongeren, arbeiders. Ze lieten zich niet meer van
bovenaf dicteren. “Voor mensen van nu is iets niet
waar omdat het in de Bijbel staat, maar alleen als ze
het kunnen be-amen.” De traditionele manier van
kerk-zijn sterft langzaam uit. De jongere generaties
lopen niet meer warm voor de kerk als vereniging. De
ene na de andere kerk moet sluiten.

In de Rooms-Katholieke Kerk gingen de luiken na
verloop van tijd weer dicht. Conservatieve krachten
maakten een eind aan de oecumene. Het Samen-op-
Wegproces verzandde in eindeloze fusiebesprekingen.
De beweging van onderop stolde of verdween in de
instituties, aldus Heitink. “De beweging van de jaren
zestig kreeg uiteindelijk geen steun vanuit de kerk,
De beweging kan niet zonder het instituut, maar het
instituut kan ook niet zonder beweging vanaf de basis.
In de jaren zestig en zeventig ging dat perfect samen:
de vredesbeweging, de vrouwenbeweging, noem maar
op. Dat is deels de nek omgedraaid en deels heeft de
kerk het gewoon afgestoten. De PKN is geen kerk
geworden, maar een koepel. Ergens in Utrecht heb je
een hoofdkantoor en verder doet ieder plaatselijk wat
goed is in zijn eigen ogen. Dat heeft ook zijn charme
natuurlijk, maar het verband is er helemaal uit. Het is
een lappendeken.”

Heitink verwacht dat het ‘pastorale grondmodel’,
waarin de predikant en de kerkenraad centraal staan
op termijn plaats zal maken voor het ‘laïcale grond-
model’. In dat model nemen leken van onderop het
heft in handen. “De gemeente als subject van alle
bedoelingen van kerk-zijn. Mensen die geraakt zijn
door het evangelie pakken de draad weer op en zeg-
gen: ‘wij willen iets’. Vanaf de negentiende eeuw had

je in Europa twee typen kerk: de volkskerken, sterk
verambtelijkt, van bovenaf, die deden het werk voor
de mensen. En je had de Freikirchen, die zich ontwik-
kelden vanuit de leden. Luther sprak in dat verband
van het ‘priesterschap van alle gelovigen’. En de Cana-
dese filosoof Charles Taylor zegt: ‘Het schip van de
kerk kent geen passagiers, alleen bemanningsleden.’
De schaduwkant daarvan is, dat iedereen zijn eigen
roeiboot roeit.”

In Bennebroek waar Heitink en zijn vrouw Lientje
wonen, zijn er steeds minder kerkgangers en heeft de
predikant nog maar een halve aanstelling. Ouderling
kan iedereen zijn die op dat moment een taak vervult,
zonder bevestigd te zijn. “De katholieke kerk wordt hier
gesloten. Een aantal mensen uit het dorp gaat verder
met een oecumenische kring. Één keer per maand
hebben we hier het Trefpuntcafé, dat is voor het hele
dorp. We hebben altijd iemand, die met welk verhaal
ook maar, vertelt over wat hem of haar inspireert. Mees-
tal iemand van buiten de kerkelijke gemeenschap.
Deze maand hadden we een sociaal gerontoloog, die
ook aan zen meditatie doet. Dat verhaal maakte veel
indruk. De komende maand hebben we een politico-
loog, die over de democratie komt praten. Dan heb je
weer een heel ander publiek.”

Heitink haalt het onderscheid aan dat Abraham
Kuyper (1837-1920) maakte tussen de kerk als insti-
tuut en als organisme. Met dat laatste doelde Kuyper
op de christelijke presentie in de samenleving. De
kerk is niet aan het instituut gebonden. “Onze dochter
draait elke week diensten in het hospice. Dat werk
vindt ze prachtig. En dat zijn toch de taken die Jezus
ons gegeven heeft: zorg voor de zieken en stervenden.

Gerben Heitink
• Studie theologie in Kampen 1957-1963
• Jeugdwerkadviseur gereformeerd jeugdwerk 1961-1965
• Gereformeerd predikant in Elst (Gld.) 1965-1970
• Docent praktische theologie in Kampen 1970-1988
• Hoogleraar praktische theologie aan de Vrĳe Universiteit 1988-2003
• Schreef o.a. Biografie van de dominee (2001)
• Zĳn boekGolfslag van de tĳdwerd verkozen tot Beste Theologische Boek van 2012
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Dat is kerk: kuriakè = wat van de Heer is. De kerk als
instituut is de plek om het organisme te voeden. Het
eigenlijke speelt zich in de samenleving af. De kerk is
volgens Kuyper de plek waar je je oefent voor de strijd
en tegelijk je wonden likt.”

Heitink heeft ook nog wel wat aanbevelingen voor de
Kloosterkerk, zo vlak bij het centrum van de politieke
macht gelegen. “Wees kerk naar je context. Jullie zijn
toch de meest publieke kerk van Nederland? Jullie
context is de politieke werkelijkheid. Profileer je daar
op. Al die politici en lobbyisten die daar om je heen
lopen, nodig ze uit. Van de huidige fractieleiders zijn
er een stuk of vijf kerkelijk. Die mensen willen toch
ook wel eens praten? Schep mogelijkheden waarbij
mensen uit de politiek in de kerk op verhaal kunnen
komen of hun verhaal kunnen delen. En ze doen het
graag. Organiseer een specifiek leerhuis over de vraag
hoe de kerk weer iets van dat publieke karakter kan
terugwinnen. Het publieke domein is van iedereen.
Religie is niet iets van achter de voordeur, wat libera-
len graag willen. Bij zo’n publieke kerk hoort ook een
gedifferentieerd lidmaatschap, met gastleden, vrienden
en belangstellenden. Als de kerk niet verandert, sterft
ze langzaam uit.”

TEKST HIJME STOFFELS | FOTO’S DE ZAGERIJ ONTWERPBUREAU

Een doorbraak in de tĳd
kerk in de spiegel van de jaren zestig
Gerben Heitink
KokBoekencentrum, Utrecht 2021
€ 20,00

De Kloosterkerk is de
meest publieke kerk
van Nederland.
Profileer je daarop
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Beter dan live
Dat zal ons streamteam zelf niet snel beweren. Er gaat
immers niets boven het in levenden lijve deelnemen
aan de dienst. Maar iedereen zal toegeven dat de live-
stream van de Kloosterkerk – sinds Pinksteren 2020
operationeel – veel te bieden heeft. De volgers van de
streaming worden zelfs op beelden vergast die voor
bezoekers van de dienst niet zijn weggelegd. Zo kunt
u onze organist Geerten letterlijk op de vingers en
voeten kijken als hij aan het improviseren is.

Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Er is een heus
streamteam voor u aan het werk. De vaste kern wordt
gevormd door Annemieke Jonckheere en Jos Beuman,
beiden met ruime ervaring in de wereld van beeld en
geluid. Zij zijn elke zondag rond 8.30 uur present om
de vijf camera’s te testen, de microfoons te plaatsen
en het geluid af te stellen. De zaterdag ervoor heeft
Annemieke al een draaiboek opgesteld waarin minu-
tieus bij elk onderdeel van de liturgie is genoteerd
welke camera ‘aan zet is’.

En dat is dan pas de voorbereiding. Vanaf 9.45 uur
zitten Annemieke en Jos en een wisselend derde
teamlid op het smalle balkon rechts van het orgel
achter twee laptops, een beeldscherm en een groot
geluidspaneel klaar om uit te zenden. Jos bewaakt
het geluid, de twee andere streamers zetten de
camerabeelden klaar en zorgen dat op het juiste
moment van camera gewisseld wordt. Dat laatste is
nog niet zo simpel: tussen live te horen en op het
scherm zichtbaar, zit twee seconden vertraging!

Het streamteam, naast Annemieke en Jos bestaande
uit Heleen de Bruïne, Andries Feijen, Wim Goris, Ad
Huikeshoven, Gilbert Laurens, Aeldrik Pander, Gerhard
van Roon en André Suurmond, doet bescheiden over
het resultaat. Maar wij constateren: dit streamteam is
een dreamteam!

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTOGRAFIE GERHARD VAN ROON
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Vrĳheid is niet gratis

Karel Doorman is de naamgever van een fonds dat
marinepersoneel en hun gezinsleden in bijzondere
gevallen financiële steun biedt. Daarnaast ontplooit
de stichting andere activiteiten, zoals een jaarlijkse
herdenking in de Kloosterkerk. Louise, hoe is het
voor een nazaat om in het bestuur te zitten?
LD Het is een soort traditie geworden dat een nazaat
van Karel Doorman zitting heeft in het bestuur. Ik heb
het stokje in 2020 overgenomen van een neef, die tien
jaar actief is geweest. Mijn vader, Theo Doorman – enig
kind van Karel Doorman uit diens tweede huwelijk, dat

overigens in 1934 in deze kerk plaatsvond – was de
eerste in de rij. Dat zal in de periode zijn geweest dat
jouw vader penningmeester was.
Ik ben mij er altijd bewust van geweest dat mijn groot-
vader tijdens de slag in de Javazee commandant van
het eskader was, ook al werd er thuis niet veel over
gesproken. Voor veel mensen die de oorlog hebben
meegemaakt, blijkt het verdriet te groot om over te
praten. Toen in 2016 bekend werd dat de wrakken van
de schepen in de Javazee waren verdwenen, raakte
dat bericht mij diep. Ik besloot samen met mijn ouders

Herdenken heeft waarde: het
geeft taal aan dingen waarvoor
het moeilĳk is woorden te vinden

Wie de Kloosterkerk binnen gaat, loopt langs de herinneringsplaquette van schout-bĳ-nacht
Karel Doorman. Hĳ sneuvelde met vele anderen tĳdens de slag in de Javazee op 27 februari 1942.
De scheepsbel van zĳn vlaggenschip, Hr. Ms. de Ruyter, is teruggevonden en hangt ook in de
gang van de kerk. Jaarlĳks herdenkt het Karel Doorman Fonds (KDF) allen die hun leven hebben
gegeven bĳ de verdediging van Nederlands-Indië. In 2022 is er een lustrum. Voor Emilie Schreuder,
dochter van een marinier die ook bestuurslid is geweest van het KDF, aanleiding om in gesprek te
gaan met twee bestuursleden van deze stichting: de voorzitter, Ben Bekkering (BB), vice-admiraal
(buiten dienst) en lid Louise Doorman (LD), kleindochter van schout-bĳ-nacht Karel Doorman.

TEKST EMILIE SCHREUDER | FOTO’S GUY ACKERMANS, HIJME STOFFELS, ALGEMEEN NEDERLANDSCH FOTOBUREAU

HERDENKEN
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een reis te maken naar het Verre Oosten, naar be-
langrijke plaatsen in de familiegeschiedenis. Die reis,
in november 2019, heeft van alles aan herinneringen
en verhalen opgeroepen. Ik heb daardoor een duide-
lijker beeld gekregen van de impact die deze geschie-
denis op onze familie heeft gehad.
Mijn vader was zes jaar toen zijn vader de opdracht
kreeg Nederlands Indië te verdedigen tegen de Ja-
panners. Toen het bericht Surabaya bereikte, dat het
mis was, zijn hij, zijn moeder en andere Nederlanders
met vliegboten naar Australië gevlucht. Daar over-
leefden hij en zijn moeder het bombardement van de
Japanners op die vliegboten in de baai van Broome,
maar achtenveertig anderen, waaronder veel vrouwen
en kinderen, kwamen om het leven. Het moet trauma-
tisch voor mijn vader zijn geweest. De vliegtuigwrak-
ken zijn bij laag tij nog altijd goed te zien. We hebben
dus ook het wrak gezien waarin hij heeft gezeten…

Kunnen jullie beiden iets zeggen over de betekenis
van herdenken?
LD Herdenken suggereert dat je dat met je hoofd
doet, maar in ieder geval voor nabestaanden ligt dat
anders: het gaat om het her-vertellen van het verhaal
en het her-voelen van wat er heeft plaatsgevonden.
Ik heb mijn grootvader nooit gekend en zie hem door
de ogen van mijn vader. Hij stond voor een moeilijke
opdracht, die hij naar beste eer en geweten heeft

uitgevoerd. Ik bewonder hem als mens en als militair.
Maar daarmee is niet alles gezegd. Voor mij als klein-
dochter is het verdriet te groot om rationeel te bevat-
ten. Het duurt drie generaties om een oorlog te verwer-
ken, zeggen ze. Ik merk dat onze familiegeschiedenis
zelfs het wereldbeeld van mijn eigen kinderen nog
kleurt. Het verdriet van hun grootvader, de zoon van
Karel Doorman en mijn vader, raakt hen. Ik merk dat
vrijheid voor hen geen vanzelfsprekendheid is. Zij
weten dat vrijheid offers vraagt en gaan als vanzelf-
sprekend mee naar herdenkingen. Dat vinden ze
waardevol. Herdenken heeft waarde: het geeft taal
aan dingen waarvoor het moeilijk is woorden te vinden.
Wij voelen als nabestaanden erkenning en troost
door de institutionele vorm van herdenken. Zelf hoop
ik vooral dat het gebeuren, dat na zoveel jaren nog
zo’n grote rol speelt in ons leven, betekenis krijgt in
de samenleving. Die betekenis ligt in het belang van
vrijheid: wat betekent zij en wat moeten we daarvoor
over hebben?

BB Dat maakt herdenken inderdaad relevant voor
niet-nabestaanden: wat betekent vrijheid voor ons?
Nederland bevindt zich in een centrum van stabiliteit
en veiligheid in een steeds onstuimiger wereld. Dat
geeft ons een grote mate van vrijheid. Wij kunnen
denken, vinden en doen wat we willen. Er is vrijheid
van meningsuiting en er is een vrije pers. Wij kunnen
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terugvallen op een onafhankelijke rechtspraak. Niet
dat wij ons helemaal geen zorgen hoeven te maken
over onze vrijheden. Zelfs hier zie je dat ‘vrijheid’ in
het geding is: criminelen laten liquidaties uitvoeren;
grote internetfirma’s slurpen grote hoeveelheden
gegevens van ons op; pers en wetenschap komen
onder vuur te liggen; enzovoort. Maar elders in de
wereld worden vrijheden veel meer met voeten
getreden. In landen met autocratische leiders. In
landen waar georganiseerde misdaad en terrorisme
aan de orde van de dag zijn. In landen met een zwak
bestuur, economische stagnatie. Wij moeten onze
vrijheid koesteren, en er collectief in blijven inves-
teren. Herdenken doet recht aan degenen die dat
hebben gedaan en soms zelfs hun leven daarvoor
hebben gegeven. Voor nabestaanden kan herdenken
helpen te begrijpen waarom die offers nodig waren.
Voor latere generaties is herdenken een gelegenheid
tot bezinning, om te voorkomen dat het weer gebeurt.

Dus de begrippen vrijheid en veiligheid zijn ook
voor de jongste generatie van belang?
BB Zeker, en dat weet die generatie ook wel. Recen-
telijk sprak ik tijdens een digitale bijeenkomst met
ruim 300 jonge mensen tussen de 19 en 24 jaar uit
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het was een
divers gezelschap, maar met een gedeelde honger
naar informatie. Zij wilden heel graag begrijpen hoe

de wereld vanuit het perspectief van veiligheid en
vrijheid in elkaar steekt. Dat is best ingewikkeld. Strij-
den voor vrijheid is een complex strategisch vraagstuk
geworden waarbij een geïntegreerde inzet nodig is
van kennis, diplomatie, economische middelen en
militaire instrumenten. Niemand heeft belang bij een
gewapend conflict, maar landen als Rusland en China
gedragen zich niet altijd volgens de regels die wij
internationaal met elkaar hebben afgesproken. Het
creëren van een crisis lijkt voor hen een manier om
geopolitieke en commerciële doelen te realiseren.
Onze waarden, waaronder vrijheid, worden dus
constant bedreigd. Het is belangrijk dat de nieuwe
generatie militairen haar positie in dit krachtenveld
doorziet.
Zelf denk ik dat klimaatverandering een belangrijke
aanjager is van instabiliteit. In Somalië sprak ik tijdens
een missie met een aantal dorpsoudsten. Zij legden
me uit dat ze nog wel konden leven met slecht
bestuur, met gebrek aan handel, met extremisme,
met criminaliteit. Maar zij konden niet dealen met de
weersextremen: ‘Onze putten verzilten, vis trekt weg,
oogsten mislukken. Dit raakt ons direct in ons bestaan’.
De problemen groeien hen boven het hoofd. En via
migratie worden het ook onze problemen. Maar we
komen moeilijk op één lijn, zoals we recentelijk in
Glasgow zagen. Belangen lopen sterk uiteen. Rusland
lijkt op dit moment zelfs baat te hebben bij klimaat-
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Karel Doorman Fonds
Nabestaanden en familieleden van marinepersoneel hadden
het in de Tweede Wereldoorlog extra zwaar. Niet alleen hadden
zĳ te lĳden van de bezetting, zĳ moesten ook leven met de
onzekerheid over het lot van hun dierbaren. Om hen financieel
niet aan hun lot over te laten werd in oktober 1944 het Karel
Doorman Fonds opgericht. Nog steeds is het primaire doel van
het fonds marinemensen financiële steun te bieden, wanneer
officiële instanties daarin niet (geheel) kunnen voorzien. De
solidariteit tussen marinemensen bestaat immers niet alleen
tĳdens de diensttĳd, maar ook daarna. Gezinsleden van marine-
personeel delen in deze solidariteit, want naast een sterke
marineman of -vrouw staat vaak een toegewĳde partner. Meer
informatie op www.kareldoormanfonds.nl.

verandering: als de permafrost verdwijnt, ontstaat er
ruimte voor graanvelden en worden olievelden toe-
gankelijk. Binnen de internationale militaire commissie
voor klimaat en veiligheid (www.imccs.org), zet ik
me in om dergelijke koppelingen tussen klimaat en
veiligheid over het voetlicht te brengen. Het is wel-
licht de grootste uitdaging van deze eeuw. We moeten
dringend rekening houden met de consequenties van
klimaatverandering voor onze veiligheid en daarmee
voor onze vrijheid. Het verband hiervan met het werk
van het Karel Doorman Fonds en de herdenking van
de Slag in de Javazee, lijkt misschien ver gezocht, maar
is er wel degelijk: Het gaat steeds om het belang van
veiligheid voor de vrijheid.

Lustrumbĳeenkomst
Tĳdens de lustrumbĳeenkomst in de Kloosterkerk op 26 februari
zal een compilatie worden getoond van de documentaire De
slag in de Javazee van Nick Koppen uit 1996. In deze documen-
taire interviewt hĳ nabestaanden. Op 27 februari zendt Thema-
kanaal NPO2 Extra de gehele documentaire uit. Ook zal een
groot schilderĳ (van twee bĳ één meter) over een markant
moment tĳdens de slag in de Javazee worden onthuld. Dit
schilderĳ zal worden overhandigd en in bruikleen gegeven aan
het Marine Museum. De slag in de Javazee staat symbool voor
strĳd en opoffering. De expositie beoogt bĳ te dragen aan het
denken over vrede en veiligheid.

De risico’s en dreigingen zĳn
anders, maar het beginsel vrĳheid
is tĳdloos en vraagt ook vandaag

de dag onze inspanning
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Kun je ooit genoeg luisteren naar de cantates
van Bach? Lukt het je om het verband tussen
woord en toon te zien en te horen? Met wat
voor mens hebben we eigenlĳk te maken?
Tĳdens Bach Binnenstebuiten staat Johann
Sebastian Bach een middag lang centraal.
Maak (het begin van) de repetitie met koor
en orkest van de Residentie Bach Ensembles
onder leiding van Jos Vermunt mee, en luister
vervolgens naar een inspirerende lezing door
een kenner!

Op de zaterdag voor de cantatedienst wordt er door
koor en orkest gerepeteerd met dirigent Jos Vermunt.
De musici vooraan, de koorleden daarachter. Stoelen
op gepaste afstand. Ik mag vanaf 16.00 uur mijn ogen
en oren de kost geven.

De musici spelen in en de koorleden nemen hun plaats
in. Jos komt binnen en maakt even een praatje met
deze of gene maar gaat al snel aan de slag. Het koraal,
uit volle borst, met koor en orkest samen. Dat klinkt
mooi, zegt Jos. Dan het koor alleen. De onbeklem-
toonde lettergrepen iets zachter en ‘Ewigkeit’ niet te
sterk. De sfeer is ontspannen en opgewekt. En dan
‘Nun komm, der Heiden Heiland’. Koor en orkest
letten goed op de aanwijzingen van de dirigent. Jos
Vermunt zingt het soms voor. Even terug naar maat
15. Jos probeert een andere opstelling van het koor.
Overleg met de strijkers. Nog een keer wordt begon-
nen bij maat 15. Deze opstelling klinkt veel beter. Vin-
den jullie dat ook? Fijn! Let op, er moet beweging zijn
naar voren, altijd met verwachting zingen, maar niet
haasten.

De eerste solist komt binnen, Marcel Beekman, tenor.
De koorleden vertrekken en ook enkele orkestleden.
Hun repetitie zit er op. De aria van de tenor klinkt
prachtig en vult de kerk. Intussen worden de plekken
waar de solisten moeten staan met tape gemarkeerd.
Een deel van de aria nog een keer. Beginnen bij maat
138. Er wordt overlegd over de lastige passages.

De cantatedienst is een
feest voor iedereen

CANTATEDIENSTEN
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Bach Binnenstebuiten
Drie zaterdagen staat Johann Sebastian Bach in de
spotlight. Maak (het begin van) de repitite mee en
luister naar een inspirerende lezing. De kosten zĳn
€ 10,- per bĳeenkomst.

Op 29 januari komt Lydia Vroegindeweĳ;
zĳ promoveerde op een multidisciplinair
onderzoek naar het thema ‘Troost’ bĳ
Luther en Bach en was al eerder in deze serie
te gast. Zĳ geeft ons een troostrecept: men neme een oud
lied van Luther met krachtige troostende woorden, de
specifieke uitleg van het lied door theologen uit de 18e
eeuw en de verwerking van dat alles door Bach in een
koraalcantate. De cantate Wär Gott nichtmit uns diese
Zeit roept op tot dankbaarheid aan God, omdat hĳ ons
zodanig heeft beschermd dat we het kunnen uithouden
met alles wat ons bedreigt in het leven. In de ontstaanstĳd
van de muziek ging dat niet meer alleen om concrete
vĳanden die ons naar het leven staan, maar ook over de
vrĳheid van de gelovige ziel.

Op 26 februari is Wim Faas onze gast, die
de mens Bach reeds op vele manieren
heeft proberen te doorgronden. Hĳ zal
Bach in de context van zĳn tĳd plaatsen.
Door velen wordt de muziek van Bach gezien als het
hoogste wat er op muzikaal gebied te vinden is. Toch was
Bach ook een kind van zĳn tĳd en hoor je in zĳn composi-
ties altĳd invloeden van voorgangers en tĳdgenoten. Uit
zĳn eigen land maar zeker ook uit Frankrĳk en Italië. Heeft
Bach opera’s geschreven? Jazeker! Dansen? Wel twee-
honderd. In een lezing met geluid- en beeldfragmenten
plaatst Wim Faas Bachs muziek in de context van zĳn tĳd.
Vanzelfsprekend komt cantate Leichtgesinnte Flätter-
geister hierbĳ ook ter sprake!

Voor veel liefhebbers van Bachcantates is
cantate Ich hatte viel Bekümmernis een
persoonlĳke favoriet. Op 26 maart komt
Rob van der Hilst spreken over begrafenis-
muziek voor algemeen gebruik. Hĳ doet hiernaar onder-
zoek en richt zich daarbĳ zowel op de muzikale als de
theologische aspecten in relatie tot de elf delen van de
uiteindelĳke cantateversie. Begrafenismuziek met teksten
was nauw verbonden met de uitgesproken preek, hetgeen
in de luthers-protestantse liturgische praktĳk vanzelfspre-
kend was. Het was in die tĳd (1714) in Weimar ook gebrui-
kelĳk om aan het graf een koraal meerstemmig te zingen
dat de theologisch-hymnologische kern van de ‘Trauer-
Gottesdienst’ uitdrukte. Tekst en melodie vanWer nur den
lieben Gott lässt walten zĳn hiervoor zonder twĳfel gebruikt.

Reserveren is noodzakelĳk en kan via
www.bachensembles.nl/educatie.

TEKST ELLEN VAN DER SAR

De tenor vertrekt en de volgende solist treedt aan,
Hessel Vredeveldt, bas. Zijn aria wordt doorgenomen.
Het ‘onoverwinnelijke’ moet doorklinken, een beetje
power! Vanaf maat 52, in een ander tempo. Jos loopt
naar achteren in de kerk en luistert. Dit klinkt goed.
De solist vindt dat het fijn zingt met dit tempo. Nu ‘Da
Capo Al Fine’ en de derde maat scherp inzetten. Er
worden nog wat accenten besproken. ‘Kräftig’ met een
rollende r zingen. Op verzoek van de contrabassiste
(“we hebben soms geen contact”) draait de solist zich
om en zingt met zijn gezicht naar het orkest vanaf
maat 9. Dan het recitatief. ‘Heller Glanz’ moet vooral
kort gezongen worden.

De solist vertrekt en de twee laatste solisten komen
binnen: Merel van Geest, sopraan, en Kaspar Kröner,
altus. Zij zingen samen het recitatief. Opnieuw en
opnieuw. Het klinkt prachtig en vult het schip van de
kerk. ‘Herrlichkeit’: omhoog en niet vertragen.

Na anderhalf uur met enorme toewijding en concen-
tratie muziek maken, is de repetitie afgelopen en
vertrekt iedereen. Het is duidelijk dat het zingen en
musiceren voor alle deelnemers een groot genoegen
is. De maandelijkse cantatedienst is steeds weer een
feest voor iedereen!

TEKST LIESBETH DE BEYL | FOTO’S GERHARD VAN ROON
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Geloven kan je opvatten als een ambacht. Je
hebt soms wat steun nodig om het te leren en
je kan er best gereedschap bĳ gebruiken.

Predikante Marja Flipse heeft ervaren dat een derge-
lijke praktische houding werkt. Zaterdag 19 februari
gaat ze daarom, samen met Astrid Poot, jeugdouder-
ling, een familieretraite houden waarin ze als gereed-
schap gebruik maakt van Levensparels, een methodiek
die uit Zweden is overgewaaid. Het belooft een dag
vol avontuur te worden.

“Wat op zondag in de kerk gebeurt, dat moet daar niet
achterblijven”, zegt Marja Flipse. “Ik wil mensen helpen
om dat mee naar huis te nemen en het daar in hun
dagelijks leven een rol te laten spelen. Want: hoe doe
je dat? Bidden met kinderen bijvoorbeeld? Hoe maak
je in je drukke leven ruimte om zelf een moment stil te
zijn of te mediteren?”
Daarbij kunnen de Levensparels hulp bieden. Tijdens
de zaterdag in februari wil de dominee mensen mee-
nemen op een reis om dit te leren. Het zal letterlijk
een tocht worden, grotendeels door de ruimtes die
de Kloosterkerk heeft. Door te bewegen en meerdere

Familieretraite met Levensparels
ruimtes te gebruiken kan een coronaveilige situatie
gecreëerd worden waarbij men toch samen kan komen.

De Levensparels werden ontwikkeld door de Zweedse
bisschop Martin Lönnebo. Toen hij met pensioen ging,
wilde hij zijn gemeenteleden graag iets nalaten; geen
dik theologisch boek, maar iets waardoor ze het geloof
in hun dagelijks leven gemakkelijker vorm konden ge-
ven. Tijdens een storm, toen hij verbleef op een klein
eiland zocht hij steentjes bij elkaar en legde ze in een
cirkel. Zo ontstond een kralensnoer: de Levensparels.

Tijdens de retraite gaan ouders, begeleiders en kinde-
ren de parels zoeken in de kerk. Marja is geschoold
om volwassenen en kinderen de kleuren en symbolen
van de kralen te verklaren en hen te helpen daar zelf
een invulling aan te geven, ieder op zijn eigen manier,
op diverse niveaus en met een opening naar gebed.
Er is uitleg maar vooral ook veel gelegenheid om eigen
ervaringen en associaties naast hetgeen aangeboden
wordt, te leggen. Op die manier maken de deelnemers
deze kralen tot iets van zichzelf, een gereedschap om
het eigen leven mee te verhelderen. De kralen lenen
zich voor een gelaagde interpretatie. Kleine kinderen
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kunnen er mee werken, maar een belezen intellectueel
ook, ieder vult de meditatie met zijn eigen inhoud. Voor
de kinderen zullen activiteiten de uitleg begeleiden.
Natuurlijk verzamelt iedereen zelf een snoer in de loop
van de dag. Aan het eind van de dag neemt ieder zijn
snoer mee naar huis. Er zal een lunch zijn en meer mo-
gelijkheden om met elkaar uit te wisselen, te praten,
te lachen en te delen.

Kralen in verschillende kleuren
Wat zijn nu die Levensparels? Het zijn achttien kralen
van verschillende kleur en grootte die tot een snoer
geregen worden dat gesloten wordt, zodat het een
cirkel is. Sommigen dragen het als een armbandje,
anderen leggen het bijvoorbeeld op tafel wanneer ze
gaan mediteren. Opvallend is een grote gouden kraal.
Die symboliseert God. Het dichtst bij de gouden kraal
ligt een parel. Hij glanst en vangt het schijnsel van de
gouden kraal goed op. Dat is de Ik-kraal. Meteen daar-
na ligt een iets grotere witte kraal die de doop sym-
boliseert. Met de doop zijn we in de gemeenschap
gekomen. Ons samenzijn met andere mensen is een
derde element in het spel van God en mensen. Je kan
die kraal ook zien als herinnering aan de doop van
Jezus. Na zijn doop trok Jezus naar de woestijn. De
volgende kraal is dan ook een gele, ruwe kraal: de
woestijnkraal. Iedereen komt een keer in de woestijn.
“Ook kinderen gaan er wel eens door”, zegt Marja
Flipse. “Ze kunnen heel goed vertellen over moede-
loos makende ervaringen of (korte) periodes van geen
uitzicht hebben. Het is fijn om ze te leren dat dit vaak
periodes zijn waarin je jezelf hervindt en dat er daarna
weer iets anders komt.” De volgende parel is niet voor
niets blauw en staat voor sereniteit: bloei, vrede, dank-
baarheid, rust en inspiratie.
Slechts van één kleur zijn twee kralen opgenomen in
het snoer. Dat is de kleur rood: de liefde. De liefde heeft
zoveel facetten dat men er minstens twee vormen van
wil beschrijven of doorleven bij een meditatie of gebed.
Naast deze opvallende twee liggen drie kleinere witte
kralen. Zij zijn de parels van de geheimenissen, de
dingen die diep in je hart liggen, die je misschien wel
met niemand bespreekt. Deze reine, kleine drie liggen
vrij ver in het snoer. Je moet eerst een tijdje bezig zijn
voor je de rust hebt om over deze geheimenissen na
te denken.
Een diep zwarte parel symboliseert de nacht, die
iedereen onder ogen moet zien. Daarna is er de witte
opstandingsparel. Tussen deze kralen zitten enkele
kleine beige kralen. Dat zijn stiltemomenten om de
meditatie te temporiseren.

Marja Flipse legt uit: “door de tocht die we tijdens de
retraite met elkaar gaan maken, kan ik de gelaagdheid
van de parels aanreiken en hoop ik mensen te helpen
hier een spirituele tocht van te maken.” Veel mensen
doen aan mindfulness en yoga. Wat maakt deze re-
traite anders? De predikante: “Het uitgangspunt van
deze gang met de parels is dat er een element van
Christelijke spiritualiteit wordt toegevoegd. Naast dat
de kralen helpen om een moment voor jezelf te creëren
en je eigen kracht aan te boren, krijg je vooral ook de
boodschap mee dat je het niet allemaal zelf hoeft te
doen, dat het je gegeven wordt. Door de gelaagdheid
van de meditatie kan je je eigen leven verbinden met
het verhaal van Jezus of een ander aspect van geloof.
Zo wordt het ook makkelijker om met je kind hierover
te praten.”

De familieretraite met Levensparels wordt gehouden op
19 februari 2022 van 10.00 tot 16.00 uur in de Kloosterkerk
en is met name bedoeld voor kinderen op lagere en middel-
bare schoolleeftĳd en hun (groot)ouders en begeleiders.
Voor een lunch wordt gezorgd. Aan de dag zĳn geen kosten
verbonden. De coronaregels worden in acht genomen. Voor
informatie en aanmelden bĳ jeugdwerk@kloosterkerk.nl of
bel met Ds. Marja Flipse 06 48 65 02 17.

TEKST KARIN DE LEEUW | FOTO’S HIJME STOFFELS

Met Levensparels kun je in je dagelĳks leven
geloven gemakkelĳker vorm geven
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Taddeüs
vertelt...
Hoi, ik ben Judas ‘die andere’ Taddeüs. Bij het voor-
stellen zeg ik altijd gauw: niet Judas de verrader van
Jezus. Wie weet heb jij wel een broer of zus, een hele
slimme, een hele bekende, of juist een hele stoute, en
noemen ze jou ook wel eens ‘die andere’.

Heb jij op school wel eens meegespeeld in een voor-
stelling of een musical? Vaak zijn er dan een paar
hoofdrolspelers en hebben anderen een kleinere rol.
Soms is er iemand die maar één zinnetje te zeggen
heeft en dan meteen weer tussen de coulissen ver-
dwijnt. Nou, in het verhaal van Jezus ben ik diegene
met dat ene zinnetje.

Wil je het horen? [kuch] (beetje zenuwachtig) “Zeg Jezus - waarom wil jij
niet wereldberoemd worden? Waarom laat je alleen aan je beste vrienden
zien wie je werkelijk bent?”

Geen slechte vraag, al zeg ik het zelf. Zo’n interessante figuur als Jezus zou
elke dag op de voorpagina moeten staan, of een praatje moeten houden
op het journaal. Als je iets te zeggen hebt, laat het dan horen!

“Weet je,” zei Jezus tegen mij, “tegen sommige mensen kun je praten tot
je een ons weegt, maar begrijpen doen ze je nooit. En andere mensen
(zoals jij, J.T.) hebben aan een half woord genoeg. Beroemd zijn, dat doet
er niet toe. Goede vrienden, daar heb je wat aan. Kom, dan gaan we samen
wat nuttigs doen.”

Ik ben trots op mijn ene zinnetje. Op mijn plekje in de coulissen. Want
zonder mij had Jezus dat goede advies toch maar mooi niet gegeven.
En ik ben blij met de paar vrienden die mij nemen zoals ik ben. En met
mijn naam, ‘Die andere Judas.’ Een hoofdrolspeler ben ik niet, maar wel
een goede vriend. En daar gaat het om.

Kinderdienst
in coronatĳd
Als je vanwege corona niet naar
de kerk kunt, is dat balen. Wist je
dat er tijdens de lockdown elke
week een kinderverhaal met leuke
activiteiten wordt rondgemaild?
Dat zit bij de liturgie voor de vol-
wassenen. Sta je nog niet op de
lijst? Stuur dan even een mailtje
naar jeugdwerk@kloosterkerk.nl
Op het YouTube-kanaal van de
Kloosterkerk kun je af en toe ook
leuke filmpjes vinden. Maar we
hopen elkaar natuurlijk gauw weer
in het echt te zien!
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AGENDA
De informatie in deze agenda is
onder voorbehoud. Check voor
up-to-date informatie regelmatig
www.kloosterkerk.nl/agenda.

Kerkdiensten
Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelĳkse
kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ont-
moeting met de Eeuwige 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.

Het afgelopen jaar heeft Covid-19 dat hart geraakt. De vanzelf-
sprekendheid van de kerkdiensten kwam op losse schroeven
te staan. De afgelopen jaren hebben ons voorzichtig gemaakt.
De steeds veranderende omstandigheden nopen ons tot flexi-
biliteit. Hoe dan ook gaan we door met de live-stream op zon-
dag die te vinden is op YouTube onder Stichting Kloosterkerk,
Den Haag (shorturl.at/wCZ89) Ook zĳn de diensten te volgen
via www.kerkomroep.nl (alleen audio) .

Raadpleeg voor actuele informatie: www.kloosterkerk.nl.

Voor de diensten geldt:
• De zondagsdiensten beginnen om

10.00 uur.
• Iedere laatste zondag van de maand

(met uitzondering van de maand 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.

• Eens per maand wordt in de dienst
avondmaal gevierd, doorgaans 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 Klooster-
kerkkoor onder leiding van Daniël
Rouwkema medewerking aan de
dienst.

hele jaar

Kerkdiensten in maart
Epifanie 2022 - Rechters
In de weken na Kerstmis, de eerste
periode van het nieuwe jaar worden
verhalen uit het boek 'Richteren' gelezen.
Tegenwoordig wordt het ook wel
'Rechters' genoemd, een vertrouwder
woord dat ons tegelĳkertĳd op het
verkeerde been kan zetten. De rechters
uit het boek Richteren hebben namelĳk
weinig van rechters uit onze dagen. Het
zĳn veeleer charismatische leiders die
het volk Israël in de verdrukking uit de
sores halen en dan weer even snel
verdwĳnen als ze zĳn opgekomen. Ze
hebben iets van de profeten (het boek
behoort ook tot de vroege profeten):
leiders die het volk dat afdwaalt weer
terugbrengen bĳ de Eeuwige. Mooie,
bemoedigende verhalen vol dramatiek,
tragiek en nieuwe hoop.

Kloosterweekend
Een weekend in een ander ritme. Samen
bidden, eten, praten, stil zĳn, genieten
van het samenzĳn in gemeenschap en
ruimte maken om aandachtig te leven.
Van 4 tot en met 6 februari kan dat. Dan
gaat er (vanwege de coronamaatregelen)
een kleine groep van 8 deelnemers met
Ds. Marja Flipse naar de Abdĳ Maria Toe-
vlucht in Klein Zundert. Er is inmiddels
een wachtlĳst.

maart

4 t/m 6 februari
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De verliezers van het vroege christendom
In de eerste eeuwen van onze jaartelling bestond wat we
nu “het christendom” noemen uit een waaier aan groepen.
Toen in de vierde eeuw de christenen werd toegestaan
hun geloof uit te oefenen en de christelĳke kerk later zelfs
de staatsgodsdienst werd, moest de kerk zich inhoudelĳk
en organisatorisch organiseren. In dat proces zĳn diverse
vormen van christendom overboord gevallen. In de lezing
worden een aantal van die oude christelĳke groepen onder
de loep genomen, zoals de Ebionieten, de Nazoreeërs, de
gnostiek, het montanisme en het manicheïsme. Wie denkt
dat het christendom van vandaag veelkleurig is, zal verrast
worden door de veelkleurigheid uit de begintĳd.

De lezing wordt verzorgd door Prof. dr. Bert Jan Lietaert
Peerbolte, lid van de Kloosterkerk en hoogleraar Nieuwe
Testament en Vroeg Christendom aan de Vrĳe Universiteit
Amsterdam.

Donderdag 17 februari om 20.15 uur.
Aanmelden bĳ het kerk.bureau@kloosterkerk.nl.

Bach Binnenstebuiten
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
schreef voor vrĳwel elke zondag een
of meer cantates. Een cantate is een
muziekstuk op een religieuze tekst
voor koor, orkest en solisten. In de
Kloosterkerk wordt elke maand een
kerkdienst gehouden waar een cantate

wordt uitgevoerd door de Residentie
Bach Ensembles. Om te leren luisteren
naar die prachtige muziek organiseren
we op drie zaterdagmiddagen een bĳ-
eenkomst rond een bepaalde cantate.
Eerst begint de repetitie van koor en
orkest onder leiding van dirigent Jos
Vermunt. Repeteren is ‘herhalen’, dus
er gaat wel eens wat fout, er mag ge-
lachen worden en dankzĳ de moderne
technieken is ook goed te horen wat
de dirigent tegen koor en orkest zegt.
Vervolgens is er een inleiding door een
spreker die zich verdiept heeft in een
aspect van het werk van Bach.

Zie voor meer informatie pagina 20
en 21. Toegang € 10,-. Vanwege de
coronamaatregelen is reserveren
noodzakelĳk: www.bachensembles.nl.

Pauzeconcerten
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand, van 12.45 – 13.15 uur,
zĳn er pauzeconcerten in de Kloosterkerk. De concerten zĳn
gratis toegankelĳk, er is een collecte bĳ de uitgang. Meer in-
formatie en het volledige concertprogramma is te vinden op
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.

Lezing en Lunch
Een combinatie van een lezing, een
lunch en elkaar ontmoeten. De
lezingen worden, met beeld, door
deskundige sprekers gegeven. Zeer
verschillende onderwerpen komen
aan bod, zoals de Scheveningse Weg,
China, Jan Steen en Onderduikers
op de orgelzolders.

Er is elke maand een Lezing en
Lunch. De eerstvolgende bĳeen-
komsten zĳn 15 februari en 22 maart.
Kĳk voor de overige data op onze
website. Tĳd: 10.30 - 12.00 uur,
entree: € 5,- per bĳeenkomst.

26 februari en 26 maart

15 februari en
22 maart

17 februari

februari en maart
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Vastengroep
Vasten in de tĳd voor Pasen is een oude traditie. Veel
mensen weten uit ervaring dat het zinvol is om deze
periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel,
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 die bĳ
deze periode past. In onderling gesprek verbinden zĳ dat
met de persoonlĳke ervaringen die ze opdoen in deze
periode. De bĳeenkomsten worden afgesloten met een
avondgebed. De begeleiding is in handen van Ds. Marja
Flipse en Ds. Rienk Lanooy.

Data 1, 16, 30 maart en 13 april, 19.15 - 20.15 uur.
Aanmelden is niet nodig

8, 22 februari en 8 maart
Kloosterkerkacademie: lezen en praten over het boek
Maria, aanvang 20.00 uur. Zie pagina 3 voor meer info.

13 februari
Evensong, 17.00 uur.

19 februari
Familieretraite met Levensparels, 10.00 - 16.00 uur.
Zie pagina 22 voor meer info

13 maart
Gregoriaanse Vesper, 17.00 uur .

20 maart
Preek van de Leek door Willem Jan Ausma, advocaat in
Utrecht, aanvang 17.00 uur. Zie pagina 8 voor meer info.

Thomsonlaan 90E
T 070 – 360 27 96

Weissenbruchstraat 34
T 070 -737 03 91

www.upsidecafe.nl

Lekker eten bij The UPSIDECafé,
een inclusief café

en verder

1, 16, 30 maart en 13 april

Kapsalon Tati
Maliestraat 3
Om de hoek van
de Kloosterkerk
T 070-4272060

Laat je haar verzorgen door
Babette ofMireille.

Blĳf op de hoogte
De informatie in deze agenda is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Het afgelopen twee jaar heeft ons echter
geleerd dat niets zeker is.

Check daarom voor up-to-date informatie regelmatig de
agenda op www.kloosterkerk.nl/agenda. Op de website kunt u
zich ook inschrĳven voor onze maandelĳkse nieuwsbrief.
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