
Jaarverslag werkgroep KKC 2017-2018 

De werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van De Drieklank heeft in het seizoen 2017/2018 de volgende 

activiteiten georganiseerd: 

Vrijdag 29 september film Philomena. Er waren 54 ‘betalende´ bezoekers. Het was een mooie avond, 

goede film, gezellige napraat. 

Vrijdag 27 oktober MuzikaalVertelTheater met de voorstelling Arjen, waarbij de vertelling speelt op 

Terschelling. De opkomst viel wat tegen: 25. De algemene conclusie was: mooi stuk en goede muziek, 

maar de vorige voorstelling sprak meer aan.  

Op vrijdag 19 januari 2018 werd de film The lady in the Van vertoond. Dit was de uitgestelde 

vertoning van 24 november 2017, toen er een probleem was met de apparatuur. Het was een mooie 

film. Er waren 53 betalende bezoekers. Dit was boven verwachting, gezien de uitgestelde vertoning.  

Op zondag 18 februari 2018 was de cabaretvoorstelling Goh?! over twee rebbes (Roeland Busschers 
en Dick van Veen) en de wereld van de Joodse Tora, begeleid door klezmergroep Mesjogge. Er waren 
96 betalende bezoekers. We kijken terug op een succesvolle middag. Positieve geluiden, leuk dat het 
in Kloosterveen was georganiseerd, goed acteerwerk en prachtige muziek. Volgens verwachting 
teerden we, ondanks de opkomst, in op de reserve. Dit vanwege de kosten voor de groep en de huur 
van de Ontmoeting. 
 
Op vrijdag 23 januari 2018 werd de film Demain Tout commence vertoond. Het was een mooie film. 
Er waren 40 betalende bezoekers. 
 
In 2017-2018 werden de volgende exposities gehouden: 
- september-maart 2018 exposities Marian Koster 
- maart-mei 2018 Meditatie/schildergroep 
- mei-juli Ate 2018 Hamstra 
 
De voorgenomen uitvoering van een kerstconcert van het Prins Claus conservatorium namens de KKC 

in De Bron en eenzelfde concert namens de Activiteitencommissie van de Jozefkerk in de Jozefkerk, 

zorgde voor wat problemen. Hierover is overlegd met de KKC, de Activiteitencommissie en een 

kerkrentmeester, met als resultaat dat het beoogde kerstconcert in De Bron is komen te vervallen. In 

december 2017 is er met het moderamen van de kerkenraad, de kerkrentmeesters en 

vertegenwoordiging van de KKC een gesprek geweest om duidelijke afspraken te maken over het 

gebruik van de kerk door de KKC en de financiële consequenties daarvan. De afspraken zijn nu 

duidelijk.  

In april 2018 kwam er een aanbod van de kerkenraad de filmlicenties te vergoeden via FilmService. 

Dit bleek in tweede instantie gecompliceerder dan gedacht. Alles afwegende, heeft de KKC besloten 

komend seizoen op de gebruikelijke manier door te gaan.  

In maart 2018 hebben we afscheid genomen van Arnold van den Bos, met dank voor zijn inzet als 

secretaris van de KKC in de afgelopen vier jaar sinds de fusie tot De Drieklank. Als nieuw lid van de 

werkgroep mochten we in april 2018 Fetsje Heerspink verwelkomen.  

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 2018-2019 heeft de werkgroep weer een aantal nieuwe 
activiteiten gepland, die te vinden zijn in de Activiteitenkrant 2018-2019. 


