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Nieuwsbrief Adventskerk 
Voorjaar 2018 
 
 

 

 
 
Darwin, Einstein en mysterie van het leven 
 

Terwijl ik dit schrijf bereid ik me voor op onze filosofiekring, waarin we De wereld 
van Sofie lezen. We zijn inmiddels bij Darwin. Charles Darwin (1809-1882) was 
geen filosoof, maar veranderde ons wereldbeeld totaal. Eigenlijk is onze cultuur pas 
werkelijk geseculariseerd sinds zijn evolutietheorie de wereld veroverde. Door 
Darwin werd het geloof in een Schepper overbodig. Hij liet zien dat creatie van 
soorten verloopt via natuurlijke selectie. Velen denken dat Darwin een atheïst was, 
net als zijn bekende ‘promotor’ Richard Dawkins. Maar Darwin was agnost – en 
dat is toch iets anders. Vlak na de verschijning van The origin of species in 1859 
schreef Darwin een brief aan een Amerikaanse botanicus, waarin we lezen: ‘Wat 

betreft mijn theologische visie. Dat 
heb ik altijd een moeilijke kwestie 
gevonden. Ik ben verbijsterd. Ik 
heb geen atheïstische bedoelingen 
met mijn werk. Maar ik moet 
toegeven dat ik minder duidelijk 
dan anderen een plan of goede 
bedoelingen zie. Er is zoveel 
lijden. Ik kan me eenvoudig niet 
voorstellen dat een goede 
almachtige God de sluipwesp heeft 
geschapen met de bedoeling dat hij 

zich voedt met de levende lichamen van rupsen ... Anderzijds vind ik het ook 
onbevredigend om dit wonderbaarlijke universum te aanschouwen en tot de 
conclusie te komen dat het het resultaat is van brute kracht. Ik heb de neiging om 
dit alles te zien als voortgekomen uit wetten met een vooropgezette bedoeling, 
waarbij de details – goed of slecht – worden overgelaten aan de werking van wat 
wij toeval mogen noemen. Niet dat deze gedachte mij ook maar enigszins 
bevredigt. Want ik ben er diep van doordrongen dat het hele onderwerp voor het 
menselijk verstand niet te bevatten is ... Laat ieder mens hopen en geloven wat hij 
kan. Inderdaad ben ik het met je eens dat mijn inzichten niet noodzakelijk 
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atheïstisch zijn. Maar hoe meer ik erover denk, hoe meer ik verbijsterd ben.’  
 Een agnost zegt ‘niet te weten’ (a-gnosis) of er zoiets als God bestaat. Hij/zij 
is eenvoudig verbijsterd over het mysterie van dit bestaan. Er zijn ook ‘religieuze 
agnosten’. Dat zijn mensen die de verwondering over dit mysterie als een vorm van 
religie zien. Albert Einstein was zo iemand. Hij schreef in zijn boekje The world as 
I see it (1949): ‘De mooiste en diepste ervaring die je als mens kunt hebben is het 
gevoel van mysterie. Het mysterie is het onderliggende principe van zowel religie, 
kunst als wetenschap. Iemand die deze ervaring nooit heeft gehad is dood – of op 
zijn minst blind. Voelen dat er achter alles wat we ervaren iets is wat niet te 
bevatten is en waarvan de schoonheid en sublimiteit ons slechts indirect bereikt, dat 
is religiositeit. In die zin ben ik religieus. Voor mij is het genoeg om me over dit 
alles te verbazen en op bescheiden wijze te proberen om de verheven structuur 
ervan te begrijpen.’  
 Begrijpen vond Einstein belangrijk, maar hij besefte ook dat elk antwoord 
nieuwe vragen oproept en dat we de waarheid nooit helemaal in beeld krijgen. 
Wetenschap vergroot het mysterie, zoals ook vermenigvuldiging de uitkomst 

exponentieel vergroot. Ja, geen 
weldenkend wetenschapper ontkomt aan 
de socratische wijsheid van een 
uiteindelijk ‘niet weten’. Eigenlijk is ook 
de ‘nieuwe atheïst’ Richard Dawkins 
agnost. Zeker, hij doet alsof hij alles 
zeker weet. Zo prijst hij de natuurlijke 
selectie als een wonderschoon 
evolutionair principe dat alles verklaart. 

Maar tegelijkertijd toont hij zich bezorgd over de wreedheid ervan. In deel 2 van 
zijn schitterende documentaire The Genius of Charles Darwin (ook op het internet 
te vinden) blijkt Dawkins – zoekend naar een verklaring voor het altruïsme – de 
mens te beschouwen als de enige soort die de wreedheid van de evolutie doorziet 
en zich daar terecht tegen verzet door de natuur te willen verbeteren. Het menselijk 
bewustzijn als verzet tegen de natuur: is dat niet een diep religieus thema? 
Wetenschappelijk gezien kunnen we de wreedheid van de natuur eenvoudig 
constateren, maar emotioneel en moreel lukt ons dat minder goed. Ook Dawkins 
kan het niet over zijn hart verkrijgen om de natuur te laten voor wat zij is. Ja, gaan 
liefde en het verlangen naar vrede niet toch dieper dan ‘survival of the fittest’ en 
‘struggle for life’? Misschien is ons verzet tegen de natuur wel heel natuurlijk.  
 Zegt het mysterie van Pasen niet iets dergelijks? Doet ook de lente ons niet 
vermoeden dat niet de dood het wezenlijke is van de natuur, maar het leven?  

 
ds Karl van Klaveren 
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Rondreizend kunstwerk van Syrische kunstenaar  
 

De Syrische kunstenaar Khaled al 
Mossa heeft in opdracht van het 
Interlevensbeschouwelijk Overleg 
Zoetermeer (ILOZ) een sculptuur 
gemaakt als monument voor 
omgekomen vluchtelingen. Na eerder 
in De Oase, de El Qibla-moskee en 
Het Kompas te hebben gestaan is het 
kunstwerk sinds 23 februari nu te zien 
in onze eigen Adventskerk. ‘Het 
kunstwerk verbeeldt de gedachtenis 

aan de vele slachtoffers die omkwamen op hun vlucht voor oorlogsgeweld of 
intolerantie’, zegt Flip Bakker van ILOZ. ‘We zijn in afwachting van een meer 
permanente verblijfplaats. Net zoals veel vluchtelingen hier een plek hopen te 
vinden.’ Op de drie zondagen van de veertigdagentijd – vroeger de lijdenstijd 
genoemd – zal er aandacht aan dit schrijnend werk worden besteed. Op zondag 25 
maart zal Toon Vessies dat doen, naar hij hoopt in gezelschap van de kunstenaar. 
  
 

Stille Week voor Pasen 
 

In de Stille Week voor Pasen is er op 
Witte Donderdag 29 maart om 19.30 uur 
een Avondmaalsviering in de 
Adventskerk, waarbij dominee Janna 
Postma zal voorgaan. Op zaterdagavond 
31 maart om 22.00 uur is er een 
gezamenlijke Paaswake met de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer 
Noord (PGZ Noord) in de Ichthuskerk. 
Op Eerste Paasdag (1 april om 10.30 
uur) is er een viering in de Adventskerk, 
waarbij dominee van Zoest zal voorgaan. 
Op maandag 26 maart, dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en op Goede Vrijdag 
30 maart kunt u terecht in de Ichthuskerk voor een gezamenlijke vesperviering, die 
steeds begint om 19.30 uur. Wieger Visser zal ook dit jaar weer een overdenking 
houden namens onze kerkgemeenschap. Het adres van de Ichthuskerk is: Parkdreef 
258, 2724 EZ Zoetermeer. 
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Consuminderen met Marieke Henselmans 
 

Op maandag 19 februari 2018 was er een avond georganiseerd met als 
gastspreekster Marieke Henselmans. Met veel enthousiasme en humor vertelde ze 
uitgebreid over consuminderen en over duurzaamheid. Zo vertelde ze onder andere 
over het “feest van het doorgeven”. Als bijstandsmoeder met een jong kind moest 
ze wel zuinig aan doen. Maar ze heeft dat altijd op een positieve manier benaderd 

en nooit als een probleem 
gezien. Zo vertelde ze dat ze 
van veel mensen spullen 
kreeg en die ook weer 
doorgaf aan anderen. Vaak 
stonden er spullen voor haar 
deur als ze thuiskwam. Ze 
maakte zelf jam en 
roosvicee. Op een dag 
maakte ze een fles open en 
dacht dat het bedorven was 
omdat het spul eruit spoot. 
Maar het bleek dat het was 
gaan gisten, het was alcohol 
geworden. Sinds die tijd 
maakt ze van alles zelf wijn, 

zo'n 50 flessen per jaar. Tegenwoordig schrijft ze zelf columns en boeken. Ze heeft 
opgetreden in het TV programma “Geen cent te makken”.  
 
In de pauze waren er boeken te koop. Het laatste boek dat ze zelf heeft geschreven 
heet “Laat je niet kisten” en gaat over het zoveel mogelijk zelf regelen van je 
uitvaart. Er is ook een werkboek bij beschikbaar waarin je je eigen wensen kunt 
vastleggen. Ook kun je een adreslijst, verzekeringsgegevens, etc. hierin noteren. 
Iedere aanwezige kreeg een exemplaar van de winteruitgave van het tijdschrift 
“Genoeg”. Voor belangstellenden zijn er nog een aantal beschikbaar.  
 
Na afloop is een enquêteformulier ingevuld door de bezoekers. Iedereen was 
positief over de avond, en enkelen willen meehelpen met het organiseren van een 
volgende avond in het kader van duurzaamheid/zingeving.  
 
Marieke’s boeken zijn te bestellen via: https://www.bol.com/nl/c/boeken-genoeg-
uitgeverij/6134250/N/8299/ 
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Doppen verzamelen voor Stichting Hulphond 
 

In de Algemene Ledenvergadering van 1 december is er een verzoek gedaan of er 
plastic doppen ingezameld kunnen worden ten 
behoeve van de Stichting Hulphond. Per 
ingezamelde dop wordt er een vergoeding gegeven. 
Het gaat om plastic doppen van allerlei 
verpakkingen. Hoe meer doppen er verzameld 
worden, hoe beter. In de kerk is een verzamelpunt 
waar u de doppen in kunt doen. 

 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op 1 juni 2018 
 

De eerstkomende algemene ledenvergadering, die normaal in mei gehouden wordt, 
vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 juni 2018 om 20.00 uur in de Adventskerk. Dit wat 
latere tijdstip is vanwege de meivakantie, Pinksteren en de beschikbaarheid van de 
kerkruimte. Op de agenda staan in ieder geval het vaststellen van het jaarverslag 
van de secretaris over 2017 en de financiële jaarrekening over 2017. Noteert u deze 
datum alvast in uw agenda? 

Max Hofman, secretaris VCGZ 

 
 

Herinnering Actie Kerkbalans 
 

Eind januari, begin februari is de actie 
Kerkbalans 2018 geweest. Voor de 
campagne van 2018 is het thema: “Geef 
voor je kerk”. Alle leden en donateurs zijn 
aangeschreven met het verzoek om in 2018 
weer bij te dragen aan de VCGZ. De 
meeste leden hebben het 
antwoordformulier al ingevuld en 

teruggestuurd, of op een andere manier laten weten wat hun bijdrage zal zijn voor 
het komend jaar. Graag breng ik dit nog even bij u in herinnering als u dit nog niet 
heeft gedaan. 
 

Nicolet Veldman, penningmeester VCGZ 
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Hulp aan Nuridin Boltabaev 
 

In het afgelopen jaar hebben we contact gekregen met Nuridin Boltabaev, een 
vluchteling uit Tadzjikistan. Nuridin is eind februari naar de VS vertrokken. Hij 

heeft een green card gekregen en 
gaat in de buurt van Los Angeles een 
nieuw bestaan opbouwen. Hij wil 
gaan werken als kok. Hij heeft in 
Tadzjikistan een universitaire 
opleiding gedaan en heeft daar in 
zijn studententijd gedemonstreerd 
tegen de regering. Daardoor werd het 
voor hem gevaarlijk en is hij 
gevlucht naar Nederland. Hij moest 

zijn vrouw en kinderen achterlaten. Op zondag 4 februari was er in de Houtrustkerk 
een bijzondere kerkdienst met als sprekers o.a. Henk Baars (Stek) en Fatima Faïd 
(Haagse Stadspartij). Tijdens de dienst trad Nuridin op en vertelde over zijn leven 
als vluchteling. Het was erg indrukwekkend. Er is voor hem en andere 
vluchtelingen gecollecteerd. Een aantal leden van de VCGZ heeft in de afgelopen 
periode een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht en na afloop kon er een bedrag 
van 500 euro namens onze leden aan hem worden overhandigd. Hij was er erg blij 
mee en wil iedereen hartelijk bedanken. Hiermee kan hij de eerste maanden in de 
VS doorkomen, voor de periode dat hij nog geen werk heeft en al een woning moet 
gaan huren. Wij hebben hem veel geluk gewenst in de VS. Hij vertelde dat we 
altijd welkom zijn bij hem. Op onze website staat trouwens een filmpje waarin hij 
een lied ten gehore brengt. 
 

 
Kerstbijdrage 2017 
 

Naar aanleiding van de brief voor de 
Kerstbijdrage 2017, die aan al onze leden 
en donateurs is verzonden is er bijna 800 
euro opgehaald. Van dit geld is de 
prachtige kerstboom die in de kerk stond 
betaald. Het overige geld zal worden 

besteed aan de renovatie van het 'oude' toilet. Op dit moment worden er offertes 
aangevraagd. Tijdens de kerkdienst op 1e Kerstdag is er met de collecte 93,55 euro 
opgehaald. Dit bedrag is aangevuld tot 150 euro en is overgemaakt naar “Kinderen 
in de Knel”. 
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Oproep documenten/foto's Adventskerk 
 

Op 10 februari 2018 maakte de onlangs samengestelde archiefgroep van de 
Adventskerk een start met het opschonen van het archief onder de deskundige 
begeleiding van Ronald Grootveld. Doel: Alle beschikbare documentatie op orde 
brengen en veilig opbergen. 
  

V.l.n.r. Nico van Walsum, Ronald Grootveld, Cees Moerman, Max Hofman en 
Marcia Boeijinga  
  
Ronald Grootveld is archivaris bij de gemeente Rotterdam en actief binnen het 
Historisch Genootschap Oud Soetermeer, en weet als geen ander hoe een goed 
archief eruit moet zien. En dat is nog niet zo eenvoudig, en zal nog de nodige tijd in 
beslag gaan nemen, voordat alles uiteindelijk in het stadsarchief van Moordrecht 
zorgvuldig en zuurvrij kan worden ondergebracht. Mocht u daarna behoefte hebben 
om de stukken in te zien, dan kunt u die gemakkelijk opvragen via het stadhuis van 
Zoetermeer.  
 
Eenvoudig of niet, leuk is het wel! Want hoewel er dozen met stapels papier op 
zolder liggen, zitten daar diverse pareltjes tussen. Deze zaterdag zagen we 
bijvoorbeeld een fotoboekje met foto's van de opbouw van de Adventskerk vanaf 
de eerste steen.  
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Wij gaan er van uit dat er nog veel meer documentatie bij onze (oud) leden ligt. 
Daarom een oproep aan u: wilt u thuis eens kijken of u materiaal heeft waarvan u 
denkt: dat moet in het archief! Ook bij twijfel willen wij graag meekijken. Veel van 
onze leden hebben in het verleden in het bestuur gezeten, wellicht dat daar nog het 
één en ander in de kasten is blijven liggen. 
 
Uw bijdrage kunt u overhandigen aan de volgende personen van de archiefgroep: 
Nico van Walsum, Cees Moerman, Max Hofman of Marcia Boeijinga. We zijn 
benieuwd! 

Marcia Boeijinga 
 
 
JobHulpMaatjes nu inzetbaar 
 

Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En 
vind je het fijn als iemand met je meedenkt? Met 
JobHulpMaatje kom je verder! Het eerste 
JobHulpMaatjes-team staat voor jou klaar! Tien 
vrijwilliger maatjes doorliepen met succes de 
training en kunnen nu gecertificeerd aan de slag. 
JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in 
samenwerking met bestaande werkbegeleidings- 
en re-integratietrajecten. JobHulpMaatjes zijn er voor werkzoekenden, ook in uw 
geloofsgemeenschap. Informeer voor de mogelijkheden bij info@jhm-
zoetermeer.nl of bel 06 24 68 96 49 (Flip Bakker) of 06 21 68 19 88 (Marius 
Cusell) van JobHulpMaatje Zoetermeer. 
 
 

 
Bloemen 
 
Beste gemeenteleden,  
 
hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, welke ik 
kreeg voor mijn 92ste verjaardag.  
 

Vriendelijke groeten, Mien Brussé 
 

⁃  
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Lunchbios op 8 april: ‘A man called Ove’ 
 

Dit seizoen vertonen we films over ontheemding. Dat vreemde gevoel van ‘je niet 
thuis voelen’. Het doet zich op allerlei manieren voor en in dit filmprogramma 
willen we daar iets van laten zien. Na de filmvertoning praten we met elkaar over 
wat we hebben gezien, maar ook over wat we zelf hebben ervaren.  
 
Op 10 september zagen we Layla M. (2016), een Nederlandse speelfilm over een 
vrouwelijke Syriëganger. Op 11 februari bekeken we Vergeet mij niet (2013), een 
documentaire over vluchtelingenkinderen in Katwijk die daar onderwijs krijgen. 
Op zondag 8 april volgt de derde en laatste film in deze reeks. Dan vertonen we een 
Scandinavische feelgoodmovie met als titel A man called Ove (2015). Deze film 
gaat over de 59-jarige Ove. Hij is de brombeer van de buurt. Een aantal jaar 
geleden is hij afgezet als voorzitter van de vereniging van eigenaren van het 
appartementencomplex. Hij kon dit echter niet verkroppen en blijft het gebouw met 
harde hand regeren. Wanneer de zwangere Parvaneh uit Iran met haar gezin 
tegenover hem intrekt, en per ongeluk Ove zijn brievenbus opent, reageert Ove als 
door een hond gebeten. Langzaam maar zeker ontstaat er echter een onverwachte 
vriendschap vol turbulente gebeurtenissen. 
 
Deze film met lunch is te zien op zondag 8 april (en dus niet op Pinksterzondag 
zoals elders aangekondigd!). We beginnen om 12.30 uur met de maaltijd. Om 
13.00 uur start de film. De kosten zijn 9,00 euro voor lunch en entree. U kunt zich 
voor de lunch opgeven bij: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992. 
 



	 10	

 
Te gast in de moskee op 25 april 
 
De tijd dat ons land bestond uit liberalen, 
socialisten, katholieken, gereformeerden en 
hervormden ligt lang achter ons. Tegenwoordig 
zijn er ook veel moslims, hindoestanen en 
boeddhisten in ons land. Om niet in dezelfde 
tegenstellingen te belanden als vroeger tussen de 
‘zuilen’ is het belangrijk dat we elkaar leren 
kennen. Daarom willen we een bezoek brengen 
aan de Zoetermeerse Oranje Moskee aan de 
Schoolstraat. Bij de vredesloop in september 
ontdekten we deze moskee, vlakbij onze kerk. De 
Turkse moslims van dit gebedshuis bleken bijzonder gastvrij en nodigden ons uit 
om een keer kennis te komen maken met een groep mensen uit onze 
kerkgemeenschap. Dat willen we graag doen. Wie erbij wil zijn zich opgeven bij 
ds. Karl van Klaveren. Mannen en vrouwen zijn welkom.  
 
U bent welkom op woensdag 25 april om 20.00 uur in de Oranje Moskee, 
Schoolstraat 50. Wilt u zich even van tevoren opgeven bij ds. Karl van Klaveren, 
Zijn telefoonnummer is 06 1104 1992. 
 
 
Lezing op 7 mei: Bidden als levenskunst 
 

Valt er nog wat te bidden? Hoe dan? Met of 
zonder woorden? Welke woorden? Wat valt 
er te verwachten als je niet meer in een 
persoonlijke god gelooft? Wat kan ik wel en 
wat niet bidden? Of is het een fopspeen? 
Laat ik het maar zitten als een achterhaald 
ritueel? Het zijn veelgestelde vragen, vooral 
binnen de vrijzinnigheid. Wim Jansen geeft 
in zijn lezing een ruime interpretatie van 

bidden. Niet dualistisch opgevat als het spreken tot een wezen buiten mij, maar als 
bewustwording van de totale werkelijkheid. Het zich verhouden tot het grote geheel 
waarvan je deel uitmaakt. De concentratie op je diepste bron. Bidden als het 
ontdekken van de dimensies van de menselijke geest die veelal niet worden 
aangesproken. Bidden als vertoeven in de bevrijdende sfeer van het heilige. Hoe je 
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dat alles concreet kunt invullen. En hoe het doorwerkt in het dagelijkse, 
maatschappelijke en politieke leven.  
 
Over deze vragen zal Wim Jansen een lezing houden in de Adventskerk op 
maandag 7 mei om 20.00 uur. Hij is voormalig predikant van Vrijzinnig Delft en de 
Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg, is columnist bij Nieuwwij.nl. 
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, o.a. Voorbij de leegte. De 
entree is 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992. 
 
 
 
Vrijzinnig bijbellezen 
 

Waarom zou je de Bijbel nog lezen? Dat oude boek vol 
wonderlijke verhalen. Dus: weg met de Bijbel? Dat is de 
vraag die drie remonstranten zichzelf stellen in dit boek. 
Het zijn kritische lezers, maar ze zijn ook ‘weg van de 
bijbel’. Hun antwoord is dat je de Bijbel op verschillende 
manieren kunt lezen: als heilig boek, als literatuur, 
ecologisch, feministisch, spelend als een kind, als puzzel 
van verborgen wijsheid, ‘queer’, politiek en ga zo maar 
door. De auteurs richten zich op het zgn. ‘contextgericht 
Bijbel lezen’: de tekst is geen objectieve waarheid, maar 
betekenis wordt ontleend aan de wisselwerking tussen 
tekst en lezer. Aan de hand van thema’s als offer, 
schulden, kwetsbaarheid en duurzaamheid duiken ze in 
de Bijbel en lezen die op een vrijzinnige wijze. Bert 
Dicou is verbonden aan het Arminius Instituut (VU). Anne Claar Thomasson-
Rosingh, geworteld in de remonstrantse traditie, is werkzaam als priester in de 
Anglicaanse kerk en docent bijbelse vakken aan Sarum College, Salisbury. Sigrid 
Coenradie is predikant van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer. 
Deze gesprekskring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren. De deelnemers 
lezen van tevoren steeds een hoofdstuk.  
 
U kunt gemakkelijk aanhaken. Elk thema staat op zichzelf. In de komende twee 
keer hebben we het over kwetsbaarheid (pag 104-131, maandag 16 april) en de 
ecologische crisis (pag 132-172, maandag 11 juni). Deze gesprekskring is in de 
Adventskerk en begint om 15.00 uur. 
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Filosofische leeskring 
 

De wereld van Sofie is een roman over de 
filosofiegeschiedenis. Het is een intrigerend boek dat wil 
leren filosoferen en bedoeld is voor een ieder die 
nieuwsgierig is naar zichzelf en de wereld om zich heen. 
Dit seizoen behandelen we de periode van de Verlichting 
tot heden, waarin de filosofie zelfstandig wordt. We zijn 
inmiddels toe aan Freud, die op 9 april aan bod komt. Voor 
14 mei lezen we over filosofische gebeurtenissen in de 20e 
eeuw van Nietzsche tot Sartre. In het volgend seizoen 
willen we verdergaan met deze succesvolle kring. We 
zullen dan denkers en filosofen behandelen die niet aan de 

orde kwamen in De wereld van Sofie, zoals bijvoorbeeld Eckhart, Schopenhauer, 
Buber, Levinas, Wittgenstein en Derrida. Ook wetenschappers zoals Stephen 
Hawking kunnen aan bod komen. 
 
9 april: Freud en het onbewuste (p. 459-477) 
Sigmund Freud was een joodse psychiater die wars was van religie. Religie was 
volgens hem projectie. De mens werd zonder het te beseffen geregeerd door zijn 
onderbuik. De zetel van de driften zocht Freud in het ‘onbewuste’, dat ons denken 
domineert zonder dat we het in de gaten hebben. Freuds leerling Carl Gustav Jung 
was optimistischer over mens en religie en kwam met intrigerende gedachten over 
een ‘collectief onbewuste’.  
 
14 mei: Van Nietzsche naar Sartre (p. 478-503) 
In het jaar 1900 stierf Friedrich Nietzsche. Hij wordt de ‘filosoof met de hamer’ 
genoemd, omdat hij de ‘grote verhalen’ van het modernisme aanviel in zijn 
kritische geschriften. Met deze denker begint de postmoderne tijd waarin we nu 
beland zijn: een tijd zonder objectieve waarheid. De fenomenologie en het 
existentialisme probeerden op dit fundament nieuwe gebouwen op te trekken, 
waarvan we vooral de filosofie van Jean Paul Sartre zullen behandelen. 
 
Elke bijeenkomst staat op zichzelf en kan apart worden bezocht. U kunt dus nog 
gemakkelijk aanhaken. Er is een middagkring (15.00 uur) en een avondkring (20.00 
uur) waarop hetzelfde thema aan de orde is. Van tevoren lezen we de aangegeven 
pagina’s. We komen bijeen in de Adventskerk. De kosten zijn 5,00 euro per 
bijeenkomst voor niet-leden, gratis voor leden. Voor meer informatie: Karl van 
Klaveren, tel. 06 1104 1992. 
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Activiteiten VCGZ 
 
Voor meer informatie zie jaarprogramma, nieuwsbrief of website 
 
 
 
Dag 
 

Datum Activiteit Locatie Tijdstip 

 
Zondag 
 

25-03-18 Dolce & Soave 
Concert Adventskerk 14.00 uur 

 
Maandag 
 

26-03-18 Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 

 
Zaterdag 
 

07-04-18 

 
Leven in 
aandacht: 
meditatie 
 

Adventskerk 09.30 uur 

 
Zondag 
 

08-04-18 Lunchbios Adventskerk 12.30 uur 

 
Maandag 
 

09-04-18 De wereld van 
Sofie Adventskerk 15.00 uur 

 
Maandag 
 

09-04-18 De wereld van 
Sofie Adventskerk 20.00 uur 

 
Maandag 
 

16-04-18 Weg met de 
Bijbel Adventskerk 15.00 uur 

 
Zondag 
 

22-04-18 Dolce & Soave 
Concert Adventskerk 14.00 uur 

 
Woensdag 
 

25-04-18 Te gast in de 
moskee Schoolstraat 50 20.00 uur 

 
Maandag 
 

30-04-18 Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 

 
Zaterdag 
 

05-05-18 

 
Leven in 
aandacht: 
meditatie 
 

Adventskerk 09.30 uur 
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Maandag 
 

07-05-18 

 
Lezing  
‘Bidden als 
levenskunst’ 
 

Adventskerk 15.00 uur 

 
 
Zondag 
 

 
 
13-05-18 

 
 
Dolce & Soave 
Concert 
 

 
 
Adventskerk 

 
 
14.00 uur 

 
Maandag 
 

14-05-18 

 
De wereld van 
Sofie 
 

Adventskerk 15.00 uur 

 
Maandag 
 

14-05-18 

 
De wereld van 
Sofie 
 

Adventskerk 20.00 uur 

 
Maandag 
 

28-05-18 Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 

Vrijdag 
 01-06-18 

 
Algemene 
Leden 
vergadering 
 

Adventskerk 20.00 uur 

 
Zaterdag 
 

02-06-18 

 
Leven in 
aandacht: 
meditatie 
 

Adventskerk 09.30 uur 

 
Maandag 
 

11-06-18 Weg met de 
Bijbel Adventskerk 15.00 uur 

 
Zondag 
 

24-06-18 Dolce & Soave 
Concert Adventskerk 14.00 uur 
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 Kerkdiensten VCGZ 
 
De kerkdiensten zijn op de tweede, vierde en vijfde zondag van de maand met zo nu 
en dan een uitzondering in verband met de feestdagen  
 
 
 
Datum 
 

Voorganger Organist HVD Deurdienst 

 
18-03-18 
 

Geen dienst    

 
25-03-18 
 

Dhr. T. Vessies Dhr. H. Ruiter  Dhr. W. Visser Mw. M. 
Boeijinga 

 
29-03-18  
Witte 
Donderdag 
19.30 uur 
Avondmaal 
 

Da. J. Postma Dhr. J. Dekkers Dhr. M. 
Hofman 

Geen 
deurdienst 

 
31-03-18 
Paaswake in 
Ichthuskerk 
22.00 uur 
 

Gezamenlijke 
voorgangers    

 
01-04-18 Eerste 
Paasdag 
 

Da. M. van 
Zoest 

Nog in te 
vullen 

Mw. M. 
Hofman Mw. H. Bridié 

 
08-04-18 
 

Ds. K. van 
Klaveren 

Nog in te 
vullen Mw. J. Sulkers Mw. N. 

Veldman 

 
15-04-18 
 

Geen dienst    

 
22-04-18 
 

Ds. E. Cossee Dhr. H. Ruiter Dhr. W. Visser Mw. Boeijinga 

 
29-04-18 
 

Geen dienst    
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06-05-18 
 

Geen dienst    

 
13-05-18 
 

Da. E. Bijlsma Dhr. J. Dekkers 

 
Dhr. M. 
Hofman 
 

Mw. L. Endert 

 
20-05-18 Eerste 
Pinksterdag 
 

Ds. K. van 
Klaveren 

Dhr. D. v/d 
Bosch 

Mw. M. 
Hofman Mw. H. Bridié 

 
27-05-18 
 

Da. M. 
Driessen Dhr. H. Ruiter Mw. J. Sulkers Mw. N. 

Veldman 

 
03-06-18 
 

Geen dienst    

 
10-06-18 
 

Ds. K. van 
Klaveren 

Dhr. B. 
Veldstra Dhr. W. Visser Mw. M. 

Boeijinga 

 
17-06-18 
 

Geen dienst    

 
24-06-18 
 

Ds. S. Donkers Dhr. H. Ruiter Dhr. M. 
Hofman Mw. L. Endert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindredactie van deze Nieuwsbrief Adventskerk: K. van Klaveren en J. Annema 
Website van de Adventskerk: www.vcgz.nl 
Rekeningnummer van de VCGZ: NL 07 INGB 0003 1665 56 


