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Hij werd geboren in een stal 
  

 
Waar zijn deze ‘drie wijze mannen’ naar op zoek? Het lijkt een soort kerstspel dat 
ze spelen. Ik kreeg de foto aangeleverd bij een stukje verderop in deze nieuwsbrief. 
Daar wordt het mysterie onthuld. Hier wil ik even met u doordenken op de 
metafoor van het schuurtje. Je vraagt je bij zo’n foto af waar Jozef en Maria 
vandaag de dag hun onderdak zouden hebben gevonden. In een verlaten schuurtje 
naast de kerk? Een van de wonderlijkste elementen van het kerstverhaal is dat er 
geen tempels of heilige plaatsen aan te pas komen. Het speelt zich af in in de marge 
van de samenleving. Het kind wordt geboren in een stal, met als kraambezoek 
herders van het veld en vreemdelingen ‘uit het oosten’. Waar staat voor hen 
vandaag de deur open? Je vraagt het je af. Ik weet zeker dat Kees zonder 
problemen de sleutel van zijn schuurtje aan Jozef en Maria zou geven. De stal uit 
het kerstverhaal moet ook van iemand zijn geweest. In elk geval was er volgens de 
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overlevering vee dat de stal warm hield. Ooit bezocht ik als dominee een boer langs 
de Vlaardingse vaart in Schipluiden, die met zijn koeien samenwoonde. Het was 
een ouderwetse boer die geen elektriciteit had. Wel had hij een wereldradio op 
batterijen waarmee hij luisterde naar preken van ayatollah Khomeini in het Duits. 
Die vreemde taal had hij in de oorlog geleerd. Deze oude boer herinnerde me eraan 
dat mens en dier op dezelfde dag waren geschapen. Dat schept een band, zei hij. 
Tja, met die band is het inmiddels niet best gesteld. We hebben ons losgemaakt van 
de natuur en ver verheven boven de schepping. Daar had Jezus geen last van. Hij 
leefde als kind temidden van de dieren, zo vertelt het verhaal. Zijn levensfilosofie 
was dat de eersten de laatsten worden en de laatsten de eersten. Hij gaf zelf het 
goede voorbeeld. Het was Franciscus die als eerste ‘de os en de ezel’ aan het 
kerstverhaal toevoegde. Die wonderlijke heilige, die zon en maan bezong als broer 
en zus en met de vogels sprak. Laten we hopen dat onze wereld in het nieuwe jaar 
iets van zijn charisma mag ontvangen. Niet om met de dieren te leren spreken, 
maar op zijn minst toch om de aarde te gaan zien als de tak waarop we zitten. Die 
kun je beter niet doorzagen. Laten we de schepping blijven eren als geschenk van 
God en woonplaats van de mensen. Ik wens u gezegende kerstdagen! 
 

ds. Karl van Klaveren  
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Kerstwens  
 
Ik wens je met kerstmis 
een warme stal,  
een veilige ruimte om te schuilen  
als het nodig is.  
 
Ik wens je een os en een ezel  
om je te verwarmen  
als het kil is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik wens je herders op je weg 
die je gelukkig maken  
met schamelijke geschenken.  
 
Ik wens je de wijzen van elders,  
die je inzicht geven, 
en verheffen met kennis en kunde.  
 
Ik wens je een kribbe  
als een geborgen plek 
waar je durft te dromen.  
 
Ik wens je een trouwe vriend als Jozef,  
die je nabij blijft, geen eisen stelt,  
maar je genegen is.  
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Ik wens je een vriendin als Maria,  
die er altijd achter je blijft staan, 
wat het leven ook brengt.  
 
Ik wens je met kerstmis 
de warmte van die eenvoudige kerststal.  
 
 

 
Lied van de Hemel 
 
Stel je voor: midwinter, donker en drukte. 
Vaak ook gezellig, maar wanneer je op 
zoek bent naar een moment van stilte, 
meditatie, mantra zingen en samen 
'klinken' is dit wat voor jou. Op 22 
december zal er een ‘Lied van de Hemel’ 
plaatsvinden in de Adventskerk in 
Zoetermeer. De workshop is in handen 
van Liselet van Gent, en Fredrike de 

Winter zal haar weer begeleiden op de piano. Liselet en Fredrike hebben beiden 
een conservatorium achtergrond, en zijn tevens stembevrijder in de opleiding van 
Jan Kortie. Vorig jaar was het een succes. Daarom is het aan te raden op tijd te 
reserveren. Er zijn 50 plaatsen in de kerk. 
 
Datum: vrijdag 22 december 2017. 
Tijd: van 13.30 uur tot 15.00 uur (de zaal is open vanaf 13.10 uur) 
Kosten: 10,00 euro. 
Graag kaarten van te voren bestellen via liselet@live.com 
 
 
 
Oproep deurdienst 
 
Op het ogenblik zijn er eigenlijk te weinig vrijwilligers voor de deurdienst bij onze 
kerkdiensten. Deze vrijwilligers heten iedereen welkom bij onze kerkdiensten, 
zowel de vaste leden en belangstellenden, als de nieuwkomers. Als u ook 
vrijwilliger voor de deurdienst wilt worden, dan  kunt u zich telefonisch of via de 
mail opgeven bij Jolande Annema. 
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Meditatie op Kerstavond 
 
Het thema voor deze Kerstavond is ‘De stilte verstaan ...’. In de hele wereld komen 
op deze bijzondere avond mensen bij elkaar om zich te verbinden aan het verlangen 
naar een wereld waarin de duisternis niet het laatste woord zal hebben. Middels de 
kracht van een lichtritueel willen wij onze verbondenheid met elkaar en met de 
wereld tot uitdrukking brengen. Wij laten ons inspireren door Jezus en Boeddha. 
Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden een groeiend 
aantal mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan.  
 
Een speciale muzikale omlijsting wordt verzorgd door Linda Hessing, Peter van 
den Hoek en Olivier Manche. Zij begeleiden ons bij het zingen van enkele 
mantra’s. Het afwisselende samenspel – met o.a. harp, cello, gitaar, klankschalen – 
is verstillend en inspirerend.  
 
Na afloop bent u van harte welkom bij de thee. Deze avond wordt verzorgd door 
Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut en Toon Vessies, geestelijk verzorger. 
 
U bent welkom op zondag 24 december in de Adventskerk. Inloop vanaf 20.30 uur. 
Aanvang om 21.00 uur 
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Nieuw tuinhuisje in de kerktuin 
 
Het  tuinseizoen zit er weer op. Dit jaar heeft de tuin er dankzij de inspanning van 
de leden van de tuingroep er mooi bij gelegen. En ik hoop dat de kerkleden van de 

Adventskerk dit ook vinden. De tuincommissie kan nog 
steeds enthousiaste nieuwe leden gebruiken want vele 
handen maken licht werk. 
 
Dit jaar is een lang gekoesterde wens in vervulling 
gegaan namelijk we hebben een nieuwe tuinschuur. De 
nieuwe tuinschuur is een stuk ruimer dan de oude 
tuinkast. Nu past ook de nieuwe kruiwagen erin. De 
oude tuinkast die nog door Frank de Wit was getimmerd 
viel uit elkaar na jarenlang trouwe dienst en moest dus 
echt vervangen worden. 
 
Het in elkaar zetten van de nieuwe schuur was een hele 
klus die uitvoerbaar was door de geweldige inzet en 
kunde van Kees Aben, die ook onze kerk schoon houdt,  
repareert wat kapot is gegaan en ook zorgt dat de kerk  
altijd op tijd verwarmd wordt. 
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Op onze laatste gezamenlijke onderhoudsdag hebben we 
de bossage achter de kerktuin stevig onder handen 
genomen. Er is flink gesnoeid en de conifeer naast de 
kerk is weer geschoren. Ook het schuurtje is officieel 
ingewijd in aanwezigheid van Kees Aben,  naar wie het 
schuurtje nu vernoemd is. Ook de vroegere 
tuincoördinatrice, Liesbeth Endert,  is geëerd. Zij heeft 
altijd, maar wel vergeefs geijverd voor een tuinschuur, 
die er nu dan eindelijk staat. Naar haar is het pad naar de 
tuinschuur vernoemd. Rest mij de tuincommissie 
hartelijk te bedanken voor hun inzet. En ik hoop dat zij 
volgend jaar wederom van de partij willen zijn. 
 

Nico van Walsum 
 
 
Zilvervisjes en ons archief  
 
U kunt de titel ook lezen als: 'Zilvervisjes ìn ons archief', want die zitten intussen 
tussen de documenten. En dat is één van de redenen dat het hoognodig is dat het 
archief van onze kerk wordt opgeschoond en veilig gesteld. Ronald Grootveld van 
het Historisch Archief begeleidt ons, met als doel dat de stukken die historisch van 
belang zijn, uiteindelijk in het gemeentearchief van Zoetermeer terecht komen. 
Daar worden ze gedigitaliseerd en beschermd opgeborgen. Het belooft een flinke 
klus te worden. Maar ook een leuke klus! Wat te denken van prachtige boekwerken 
met handgeschreven notulen vanaf 1914. En wie is er niet nieuwsgierig naar hoe de 
oprichting van onze samenwerking in zijn werk is gegaan. En wie zaten er in het 
bestuur? En waaruit bestonden hun taken? Wat vonden de leden toen van onze 
kerk, en hoe zat het met de zondagsschool? Na een dagje een aantal dozen te 
hebben doorgenomen, zat ik vol energie. Maar er zijn nog héél veel dozen die 
moeten worden doorgenomen. En dat kan ik niet alleen. Inmiddels heeft Max 
Hofman aangegeven dat hij graag mee wil doen met de opschoning. Als u/jij het 
leuk vindt om mee te doen, stuur dan een mail naar marcia.boeijinga@gmail.com, 
of bel me op het nummer 06-29359675. Ik verwacht dat we vanaf het nieuwe jaar 
van start kunnen gaan. 
 

Marcia Boeijinga 
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Oproep vervoer naar kerk  
 
Onze kerk heeft relatief veel oudere leden en 
belangstellenden. Sommigen van hen zouden 
graag naar de kerkdiensten of andere 
activiteiten komen, maar kunnen dit niet 
meer op eigen kracht. Daarom het verzoek 
aan mensen die in het bezit zijn van een auto 
om af en toe iemand te halen en te brengen. 
Aanmelding graag bij Jolande Annema. Belt 

of mailt u even met haar via telefoonnummer 079 321 14 65. U kunt haar natuurlijk 
ook per e-mail bereiken: j.annema@hetnet.nl. U doet mensen een groot plezier. 
Samen komen we verder.  
 
 
Interview over filosofiekring  
 
Op de website Zinweb staat een interview met ds. Karl van Klaveren over de 
leeskring ‘De wereld van Sofie’ die in onze kerk wordt gehouden. Het gesprek gaat 
over de filosoof Hegel die in de afgelopen maand werd behandeld. De redactie 
vond het interessant dat over dit soort zaken wordt gesproken in de Adventskerk en 
interviewde onze voorganger over deze beroemde wijsgeer. Voor wie het interview 
wil nalezen: https://zinweb.nl/filosofie/mens-als-mind-the-universe/ 
 
 
Herdenking overledenen 
 
Op zondag 26 november jl. werden de overledenen tijdens 
een speciale kerkdienst herdacht. Ds. Holtzapffel ging daarbij 
voor. Voor een aantal overledenen van het afgelopen jaar 
werd een kaars ontstoken. Soms werd daarbij een korte 
beschrijving van zijn/haar levensloop gegeven. De 
overledenen die op deze wijze werden herdacht, waren: Jan 
Pieter Beets, Johanna Elsje Boere-de Ruijter, Louis Johannes 
Leipoldt en Eduard van Straten. Ook voor de onlangs 
overleden Willemke Eggink-van Goinga en Hanna Ella 
Steenmeijer werd een kaars aangestoken, maar zij worden pas 
in 2018 officieel herdacht. Na deze plechtigheid kon iedere 
aanwezige een waxine-lichtje aansteken voor zijn/haar eigen 
overleden dierbaren. 
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Wie helpt een vluchteling? 
 
Nouridin Rahimi Boltabaev speelde vorig jaar in de 
Adventskerk een paar prachtige liederen op Eerste 
Kerstdag. Hij is singer-songwriter en heeft meer 
talenten. Zo haalde hij een koksdiploma in Rusland. 
Helaas moest hij zijn geboorteland Tadzjikistan 
ontvluchten om politieke redenen. Het is niet veilig 
voor hem om terug te keren naar zijn land. 
Jarenlang probeerde hij asiel te krijgen in 
Nederland. Via een speciale regeling heeft hij het 
nu voor elkaar gekregen dat hij toegang (een 
greencard) krijgt voor de Verenigde Staten. Hij wil 
werk zoeken als kok in Los Angeles. Wie van u 

heeft contacten in die stad, zodat hij daar een paar maanden goedkoop zou kunnen 
wonen terwijl hij op zoek is naar werk? Ook zouden we u willen vragen wie hem 
financieel wil steunen in die periode. Dat kan door bijvoorbeeld 25 euro of meer te 
doneren. Zo kunnen we hem een goede start geven in zijn nieuwe bestaan. Wie 
helpt Nouridin? Hij heeft veel tegenslagen gehad maar heeft nu een goede kans. In 
februari vertrekt hij. U kunt uw bijdrage overmaken naar de VCGZ, 
rekeningsnummer NL 07 INGB 0003 1665 56, onder vermelding van 'Nouridin'. 
Bij voorbaat heel veel dank voor uw hulp.  
 

Karl van Klaveren en Dick Huizenga 
 
 
Bloemen 
 
Hartelijk dank voor het mooie bouquet 
bloemen dat u op mijn verjaardag bezorgde. 
 

Vriendelijke groeten, mevrouw Kraak 
 
 
 
Beste bestuursleden,  
hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik kreeg met mijn 87ste verjaardag.  

 
Liesbeth Endert 
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‘Lopen op het water’: 
Verslag van bijeenkomst 12 juni  
 
Het aantal belangstellenden voor de 
activiteiten van onze geloofsgemeenschap 
neemt toe. Maar de belangstelling voor de 
zondagse kerkdiensten neemt af. 
Alternatieven voor kerkdiensten spreken 
mensen aan, zoals meditatie-bijeenkomsten, 
of ontmoetingen rond een thema, of een 

expositie. Hierbij valt op dat mensen liever belangstellende of donateur worden dan 
lid van de VCGZ. Wij zullen antwoorden moeten vinden op de volgende vragen: 
waarom komen we bij elkaar, en wat willen we daar vinden? De VCGZ zal zich 
meer moeten richten op zingeving: rijker weggaan dan je bent gekomen. Op dat 
gebied moeten wij ons onderscheiden van andere vrijzinnige en humanistische 
groepen. Huiskamergesprekken kunnen daaraan bijdragen.  
 
 
Eerste kerkdienst in 2018: ‘Het licht aan jezelf’ 
 
Op zondag 14 januari komen we in 
de Adventskerk bijeen voor de eerste 
kerkdienst van het nieuwe jaar. We 
vragen ons af wat 2018 ons zal 
brengen en bidden om een zegen voor 
de wereld. Het thema van de viering 
is: ‘Het licht aan jezelf’. Voorganger 
is ds. Karl van Klaveren. De heer 
Toon Vessies, sinds kort ook lid van 
onze geloofsgemeenschap, heeft 
aangegeven dat hij in deze kerkdienst 
graag met ons zou delen hoe hij tot 
deze keuze is gekomen. Toon en Karl hebben de dienst samen voorbereid. Na 
afloop zijn er geen oliebollen. Daarvoor is het wat laat. Maar wel champagne en 
hapjes om het nieuwe jaar te vieren, en de komst van Toon Vessies en andere 
mensen die zich onlangs hebben aangemeld als lid of belangstellende van onze 
geloofskring. Ook zij worden uitgenodigd voor deze kerkdienst.  
Bloemen 
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Kerkdiensten VCGZ 
 
 
Datum 
 

Voorganger Organist HVD Deurdienst 

 
17 december            
3e Advent 
 

Geen dienst    

 
24 december            
Kerstavond 
 

dhr. T. Vessies  
mw. S. Stolwijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
25 december           
1e Kerstdag 
 

Mw. N. Verburg Dhr. J. Dekkers Mw. M. Hofman Mw. N. Veldman 

 
7 januari 
 

Geen dienst    

 
14 januari 
 

Ds. K. van Klaveren Nog in te vullen Mw. J. Sulkers Mw. N. Veldman 

 
21 januari 
 

Geen dienst    

 
28 januari 
 

Mw. N. Verburg Nog in te vullen Dhr. W. Visser Mw. L. Endert 

 
4 februari 
 

Geen dienst    

 
11 februari 
 

Ds. K. van Klaveren Nog in te vullen Dhr. M. Hofman Mw. H. Bridié 

 
18 februari 
 

Geen dienst    

 
25 februari 
 

Ds. P. Wilbrink Nog in te vullen Mw. M. Hofman Mw. Endert 

 
4 maart 
 

Geen dienst    
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11 maart 
 

 
Ds. K. van Klaveren 
 

 
Nog in te vullen 

 
Mw. J. Sulkers 

 
Mw. N. Veldman 

 
18 maart 
 

Geen dienst    

 
25 maart 
 

Dhr. T. Vessies Nog in te vullen Dhr. W. Visser Mw. H. Bridié 

 
29 maart 
Witte 
Donderdag 
 

Da. J. Postma Nog in te vullen Dhr. M. Hofman Nog in te vullen 

 
 
 
 
 
Activiteiten VCGZ 
 
 
Dag 
 

Datum Activiteit Locaties Tijdstip 

 
Zondag 
 

17 december Dolce & Soave Concert Adventskerk 14.00 uur 

 
Vrijdag 
 

22 december Lied van de Hemel Adventskerk 13.30 uur 

 
Zondag 
 

24 december Meditatie op Kerstavond Adventskerk 20.30 uur 

 
Zaterdag 
 

6 januari Leven in aandacht: meditatie Adventskerk 09.30 uur 

 
Maandag 
 

8 januari De wereld van Sofie Adventskerk 15.00 uur 

 
Maandag 
 

8 januari De wereld van Sofie Adventskerk 20.00 uur 

 
Zondag 
 

14 januari Lunchbios Adventskerk 12.30 uur 
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Maandag 
 

15 januari Weg met de Bijbel Adventskerk 15.00 uur 

 
Woensdag 

 
24 januari 

 
Anton Heijboer Expositie 

 
Gemeentemuseum 
Den Haag 

 
11.00 uur 

 
Zondag 
 

28 januari Dolce & Soave Concert Adventskerk 14.00 uur 

 
Maandag 
 

29 januari Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 

 
Zaterdag 
 

3 februari Leven in aandacht: meditatie Adventskerk 09.30 uur 

 
Zondag 
 

11 februari Dolce & Soave Concert Adventskerk 14.00 uur 

 
Maandag 
 

12 februari De wereld van Sofie Adventskerk 15.00 uur 

 
Maandag 
 

12 februari De wereld van Sofie Adventskerk 20.00 uur 

 
Maandag 
 

19 februari Consuminderen Adventskerk 20.00 uur 

 
Maandag 
 

26 februari Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 

 
Zaterdag 
 

3 maart Leven in aandacht: meditatie Adventskerk 09.30 uur 

 
Maandag 
 

12 maart De wereld van Sofie Adventskerk 15.00 uur 

 
Maandag 
 

12 maart De wereld van Sofie Adventskerk 20.00 uur 

 
Zondag 
 

25 maart Dolce & Soave Concert Adventskerk 14.00 uur 

 
Maandag 
 

26 maart Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 
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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 
 
 


