
Jaarverslag werkgroep KKC 2018-2019 

De werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van De Drieklank heeft in het seizoen 2018/2019 de volgende 

activiteiten georganiseerd: 

Vrijdag 28 september 2018 film Ladies in Lavender. Er waren 41 betalende bezoekers. Het was een 

mooie film met prachtige muziek en goed acteerwerk van de actrices Maggie Smith en Judi Dench. 

De bezoekers waren enthousiast. 

Op vrijdag 19 oktober 2018 werd het Huiskamerconcert van De Drieklank georganiseerd. We kijken 

terug op een hele leuke en sfeervolle bijeenkomst. De inrichting en presentatie waren geweldig. De 

opkomst viel helaas tegen, tegen de 20 bezoekers waardoor de bijeenkomst financieel niet uit kon. 

We proberen dit volgend jaar weer, dan geven we er meer publiciteit aan.  

Vrijdag 2 november 2018 Koor Female voices, Reis rond de wereld. Het was een sprankelend 

optreden. Er waren 32 betalende bezoekers. De culturele activiteiten trekken niet enorm veel 

bezoekers, soms is dat wel jammer. Zolang er een sociale activiteit te organiseren is voor een 

beperkte groep deelnemers en het te betalen is, denkt de KKC dat ze nog op de goede weg zit. 

Opvallend is dat in Kloosterveen de herhaling van de aankondiging op de beamer vaak niet geplaatst 

wordt. Dit moet telkens opnieuw worden aangeleverd. 

Donderdag 29 november 2018 Lezing Overheid en religie door de heer Weststeijn is wegens het 

uitvallen van de spreker vervallen. Hiervan is bericht gedaan in het Kerkblad en de zondagsbrief. 

Op vrijdag 25 januari 2019 Film The Hours. Deze film hebben we helaas vanwege de gladheid (code 

oranje) moeten afgelasten.  

Op vrijdag 15 februari 2019 Open Synagoge Dienst, De reizende sjoel, Rabbijn Tamarah Benima. 
Deze bijeenkomst gaf de bezoekers de mogelijkheid te ervaren hoe het is op vrijdagavond in de 
synagoge. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond en een bijzondere liberaal Joodse 
dienst met rabbijn Tamarah Benima. Er waren 220-250 bezoekers! Het was een echte belevenis met 
eten en gezelligheid voor en na de dienst, zoals bij een echte sabbat. Bijzonder waren de Joodse 
gebruiken, de zang (voorzanger) en het gebed voor de zieken en de doden.  
 
Vrijdag 22 maart 2019 Film The Butler. Het was een hele indrukwekkende film over de rassenstrijd in 

de Amerikaanse geschiedenis. Mooi was het perspectief van de zwarte butler die verschillende 

Amerikaanse presidenten diende. De mensen bleven na afloop nog lang zitten. Er waren 35-40 

betalende bezoekers. 

In 2018-2019 werden de volgende exposities gehouden: 
- september-oktober 2018 expositie ‘Water’, een foto-expositie van de fotoclub van De Drieklank 
- november-december 2018 expositie iconenschilderes Reijke Timmermans met thema ‘Maria’ 
- januari-maart 2019 Meditatie/schildergroep van Auckjen Ridderbos en Marian Koster 
- maart-april 2019 de expositie Sprekende handen  
- april-juli 2019 een foto-expositie van gemeenteleden 
 
De KKC meent met dit aanbod een substantieel aantal gemeenteleden en/of gasten een informele 
middag of avond te kunnen bezorgen, waarbij het ontmoeten centraal staat. We merken dat er een 
kerngroep is die belangstelling heeft voor de activiteiten, per activiteit aangevuld met nieuwe 
belangstellenden.  Voor het seizoen 2019-2020 heeft de werkgroep weer een aantal nieuwe 
activiteiten gepland, waaronder een concert in de Ontmoeting. Deze activiteiten zijn te vinden in de 
Activiteitenkrant 2019-2020. 


