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ONGEDWONGEN GELOVEN 
 

 
De Adventskerk is een ruimdenkende geloofsgemeenschap, waarin doops-
gezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten en andere zinzoekers zich 
thuis voelen. Ons mooie kerkje staat in het oude hart van Zoetermeer. 
 
Geloof is voor ons een zoektocht waarin religie en moraal, maar ook kunst en 
filosofie een rol spelen. Het christendom zien wij als een gastvrije religie, 
waarin het gaat om liefde en verwondering. De kerk koesteren wij als een 
warme plek die inspireert en ruimte biedt aan vogels van diverse pluimage. 
 
Hopelijk blijkt dit ook uit ons programma: een gevarieerd aanbod dat zich 
richt op gelovigen, zoekers en twijfelaars. Ook in de vorm is er variatie: 
praten en luisteren, kijken en beleven, proeven en doen.  
 
Voel je welkom! En doe met ons mee... 
 

ds Karl van Klaveren  
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VIERING EN MEDITATIE 
 

 
DE EERSTE DAG 
Kerkdiensten 
 
De eerste dag van de week is 
de dag van de schepping van 
het licht. Op zondag komen we 
samen om te vieren. Dat liefde 
sterker is dan de dood. Met 
liederen en gebeden, woorden 
en stilte. Daarna trekken we de 
wereld weer in om waar te 
maken wat we vierden. Na de 

dienst is er een gezellig samenzijn met koffie en thee in de Lindenberghzaal 
naast de kerkzaal. Ook daar bent u van harte welkom. Er is twee tot driemaal 
per maand een kerkdienst. Achterin dit boekje vindt u een overzicht van de 
data van de diensten in het nieuwe seizoen 2017-2018. 
   
Data en tijd: in principe elke tweede, vierde en vijfde zondag van de maand om 
10.30 uur (zie overzicht achterin dit programmaboekje) 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 

 
LEVEN IN AANDACHT 
Boeddhistisch-christelijke meditatie 
 
Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners 
en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de 
wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert genieten 
en vredig aanwezig zijn bij alles wat je doet. Boeddhistische meditatie en 
christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om 
vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan. Tijdens dit uur luisteren we 
naar muziek. Er is een ontspanningsoefening. Er is aandacht voor goed zitten 
vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Ook is er ruimte voor 
poëzie. Na afloop drinken we samen thee. De meditaties worden gegeven 
door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk 
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verzorger). Op zondag 24 december is er een speciale meditatiebijeenkomst 
op kerstavond die begint om 20.30 uur. Inloop vanaf 20.15 uur.  
   
Data: wekelijks op elke eerste zaterdag van de maand (2 september t/m 2 juni) 
Tijd: om 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee 
Informatie: Toon Vessies en Saskia Stolwijk, tel. (079) 331 05 60 
 

 
HART CHAKRA MEDITATIE 
Mediteren in de adventstijd 
 
Advent betekent: ‘naar het Licht toe gaan’, wat heel symbolisch is voor de 
weg naar het hart, de weg naar liefde. Dus wat is er mooier om, op weg naar 
Kerst, deze hartmeditatie te ervaren in de verstillende en sfeervolle ruimte 
van de Adventskerk? Deze meditatie gaat over het reinigen en het openen van 
het hart, het gaat over geven en ontvangen, en brengt je op de weg van vrede, 
gezondheid en meer balans. Deze meditatie is voortgekomen uit de 
eeuwenoude soefi-traditie en stelt ons in staat meer vanuit het hart te ervaren. 
De bewegingen in deze meditatie gaan in alle windrichtingen, noord, oost, 
zuid en west, waarbij je oude verbruikte energie afgeeft en nieuwe schone 
energie tot je neemt. Vanuit het hart staat men in verbinding met de rest van 
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het lichaam. Het is belangrijk het hart open te houden om alle energie vrij 
door het lichaam te kunnen laten stromen. Deze meditatie bestaat uit 
beweging, verstillen en luisteren naar muziek en wordt begeleid door Saskia 
Stolwijk, lichaamsgericht therapeut. 
 
Data: zaterdag 9 december  
Tijd: 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage  
Informatie: Saskia Stolwijk, tel. (079) 331 05 60 

 
 
BEWUST ADEMHALEN 
Workshop met Saskia Stolwijk 
 
Alles om je heen heeft invloed op je 
ademhaling, denk hierbij aan muziek, 
stress, inspanning, maar ook 
gedachten en emoties. Zelfs 
simpelweg het sluiten van je ogen 
doet al iets met je adem. Tegelijkertijd 
heeft omgekeerd de manier waarop je 

ademt veel invloed op hoe je je voelt. Een vrije en volle ademhaling helpt je 
te ontspannen en maakt je energieker, levendiger! In deze actieve meditatie 
beginnen we met wat oefeningen om ons bewust te maken van onze 
ademhaling en deze meer vrij te maken. Daarna volgt de ademmeditatie 
zittend op een stoel. De verdiepende ademhaling maakt dat je meer in contact 
kunt komen met jezelf en hierdoor meer kunt ervaren. Daarnaast werkt het 
heel ontspannend. Ervaring met lichaams- of ademwerk heb je niet nodig. 
Makkelijke kleding is aan te bevelen. 
 
Data: zaterdag 21 oktober  
Tijd: 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage  
Informatie: Saskia Stolwijk, tel. (079) 331 05 60 
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GESPREKSKRINGEN 
 

DE KRANT OP TAFEL 
Gesprekskring over actualiteit 
 
In deze gesprekskring wordt iedere 
deelnemer gevraagd om een stukje uit 
een krant of tijdschrijft mee te nemen 
voor een discussie over de actualiteit. 
Vóór de pauze inventariseren we de 
oogst. Na koffie of thee gaan we met 

elkaar in gesprek. De praktijk leert dat we geanimeerd maar gedegen het 
belangrijkste nieuws op tafel hebben. Overigens kunt u ook iets meenemen 
uit de actualiteit van uw persoonlijk leven: een geboortekaartje, een foto en 
dergelijke. Alles mag, niets moet.  
 
Data: elke laatste maandag van de maand m (25 september t/m 28 mei; in december 
is er geen bijeenkomst van deze kring) 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 15.00 uur 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie 
Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 
 
WEG MET DE BIJBEL 
Gids voor vrijzinnig bijbellezen 
 
Waarom zou je de Bijbel nog lezen? Dat boek vol 
wonderlijke verhalen. Weg met de Bijbel? Deze 
vraag stellen drie remonstranten zich 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 een puzzel van verborgen wijsheid, 
‘queer’ (gericht op seksuele diversiteit), politiek en 
ga zo maar door. De schrijvers concentreren zich op 
het contextgericht Bijbel lezen: de tekst is geen objectieve waarheid, maar 
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betekenis wordt ontleend aan de wisselwerking tussen tekst en lezer. Aan de 
hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst 
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. Voor de eerste keer lezen 
we thuis pagina 8-41.  
 
Data: maandag 2 oktober, 6 november, 15 januari, 16 april en 11 juni   
Tijd: 15.00 uur  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 
 

 
DE WERELD VAN SOFIE  
Filosofische leeskring 
 
De wereld van Sofie is een roman over de 
filosofiegeschiedenis. Het is een intrigerend boek 
dat iedereen zal aanspreken die wil leren 
filosoferen en nieuwsgierig is naar zichzelf en de 
wereld om zich heen. Via het leven van de jonge 
Sofie maken we op een toegankelijke manier 
kennis met de oude Griekse filosofen, 
middeleeuwse theologen en hedendaagse denkers. 
Het boek is al vijftien jaar een internationale 
bestseller en uitgegroeid tot een klassieker. In dit 
seizoen behandelen we de periode van de 

Verlichting tot de 20e eeuw, waarin de filosofie zelfstandig op zoek gaat naar 
de zin van het bestaan. 
 
11 september: De Verlichtingscultuur (p. 327-345) 
 

De Verlichting is een fundamentele periode van de moderne tijd. Ze bracht 
invloedrijke denkers voort als Voltaire en Rousseau, maar was vooral 
maatschappelijk van belang. De westerse mens wordt in deze tijd mondig en 
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gaat zelf nadenken over moraal en zin. Ook in politieke zin is er emancipatie. 
De Verlichting culmineert in twee revoluties: de Amerikaanse en de Franse. 
In de ‘Franse tijd’ wordt ook ons land gemoderniseerd: er komt een 
burgerlijk wetboek, we krijgen achternamen en ook de straten krijgen een 
naam. Onze hele samenleving wordt gerationaliseerd.  
 
9 oktober: Immanuel Kant (p. 346-366) 
 

Immanuel Kant was de belangrijkste filosoof van de Verlichting. Hij vatte 
haar rationele denkwijze samen, maar wees – belangrijker – ook de grenzen 
aan van de rede. Uitgaande van de subjectiviteit waaraan we als mens niet 
kunnen ontsnappen probeert Kant nieuwe ruimte te creeëren voor het denken, 
de moraal en ook het geloof. Door zijn genie verschuift het centrum van de 
moderne wijsbegeerte van Frankrijk naar Duitsland. Daar krijgt het een ander 
karakter door de speculatieve en mystieke aard 
van het Duitse volk. 
 
13 november: De Romantiek (p. 367-385) 
 

Door de eenzijdige focus op de rede ontstond 
vanaf 1750 een tegenbeweging: de Romantiek. 
Het was een kindje van het piëtisme, waarin het 
protestantisme zich van zijn gevoelige kant had 
laten zien. In de Romantiek staat niet langer het 
hoofd, maar het hart (gevoel, intuïtie) centraal. 
Die trend begint in de kunsten, maar verspreidt 
zich ook naar de filosofie. Rousseau was de eerste 
romantische denker, al behoorde hij nog tot de 
Verlichting. In Duitsland komt de Romantiek tot bloei door ‘dichters en 
denkers’ zoals Novalis, Goethe en Schiller, maar ook Fichte en Schelling, die 
als eersten een nieuwe idealistische filosofie ontwikkelen. 
 
11 december: Hegel en het idealisme (p. 386-398) 
 

De Duitse filosoof Hegel was bijzonder invloedrijk in de moderne tijd. Nog 
vóór Darwin dacht hij na over de evolutionaire aard van de mens en de 
geschiedenis. De principes die daaraan ten grondslag liggen zoekt hij in een 
combinatie van pantheïsme en historisch denken die filosofen nog steeds 
intrigeert. Zijn drieslag these-antithese-synthese kun je op vrijwel alle dingen 
toepassen, zelfs op je eigen leven. Ook de wortels van Hegels denken in de 
Duitse mystiek en de filosofie van Spinoza komt ter sprake  
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8 januari: Kierkegaard en Schopenhauer (p. 399-412) 
 

Met Hegel komt de vooruitgang van de ‘mensheid’ centraal te staan in zijn 
culturele ontwikkeling, door hem de geschiedenis van de ‘absolute Geest’ 
genoemd. Kierkegaard en Schopenhauer waren zijn grootste critici. Ze waren 
minder optimistisch en stelden vooral de individuele concrete mens centraal. 
Ze vonden dat Hegel de wereld te abstract benaderde en het leven eruit 
perste. De subjectiviteit is de waarheid, stelde Kierkegaard die ook een 
christelijk denker was. Schopenhauer had meer met het boeddhisme, dat door 
hem voor het eerst in de westerse filosofie wordt verwerkt. 
 
12 februari: Marx en de revolutie (p. 413-432) 
 

Hegels beroemdste leerling was Karl 
Marx, die het denken van zijn leermeester 
omkeerde. Een veelzeggende uitspraak 
van hem: ‘Tot nu toe hebben de filosofen 
de wereld geïnterpreteerd. Het wordt tijd 
dat ze de wereld veranderen.’ Dat is Marx 
ook gelukt. Het communisme was het 
ingrijpende maatschappelijke gevolg van 
zijn denken over de maatschappij, dat in 

zijn kritische vragen nog steeds relevant is: ‘In wiens belang handelen we?’  
 
12 maart: Darwin en de evolutietheorie (p. 433-458) 
 

Charles Darwin is de vader van de evolutietheorie. Zijn werk heeft grote 
invloed gehad op het denken over de mens. Zoals Copernicus de aarde uit het 
centrum van het universum stootte, zo viel de mens door Darwin weg uit het 
centrum van het leven. We bleken geëvolueerde dieren, waardoor onze 
driften begrijpelijker werden. De kerk kreeg een enorme knauw door deze 
nieuwe theorie en de biologie had nu een belangrijk fundament. Maar het 
darwinisme lokte ook de opkomst uit van het nazisme met haar geloof in de 
natuurlijke overlevingstrijd van de mens en het recht van de sterkste.  
 
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’.  
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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. 

 
Data: keuze uit maandagmiddag of maandagavond, voor data zie boven  
Tijd: 15.00 uur of 20.00 uur 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: 5,00 euro per bijeenkomst voor niet-leden, gratis voor leden 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 

 
LEZINGEN EN WORKSHOPS 
 
 

CONSUMINDEREN 
Workshop met Marieke Henselmans 
 
De consumptiemaatschappij is ons allen een 
doorn in het oog en toch doet bijna iedereen er 
aan mee. Zou het wat minder kunnen zonder 
dat het onaangenaam wordt? De werkgroep 
‘Minder is meer’ van de Adventskerk is op 
zoek naar een nieuwe manieren van leven 
waarin we ons niet gek laten maken door de 
commercie, maar luisteren naar ons geweten. 

Je zou het ‘consuminderen’ kunnen noemen. Minder kan ook meer zijn. Hoe 
consuminder je op een vrolijke en haalbare wijze. Duurzaam hoeft niet veel 
te kosten. We vragen het op deze avond aan Marieke Henselmans, de expert 
op het gebied van vrolijk besparen. Zij schreef boeken over dit onderwerp, 
heeft een column in verschillende bladen en is bekend van het veelbekeken 
televisieprogramma Geen cent te makken. Ze werkt ook samen met het 
Nibud. Marieke zal een korte lezing geven op deze avond, waarna we onder 
haar leiding in discussie gaan. De bedoeling is dat we werkelijk iets met de 
resultaten van deze avond gaan doen in ons eigen leven. 
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Datum: maandag 19 februari 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties 
Informatie: Jenny Sulkers, tel. 06 1083 8222 
 
 

LEEGTE ACHTER DE DINGEN 
Lezing van Claartje Kruijff 
 
In haar boek Leegte achter de dingen vertelt 
Claartje Kruijff over haar zoektocht naar geluk, 
betekenis en een handleiding om te leven. Nadat 
ze jarenlang werkzaam was als consultant in de 
Londense City, realiseerde Claartje zich dat ze 
diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de 
zoektocht naar de zin van het leven haar beroep 
te maken en theoloog te worden. Nu is ze 
predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam. 
Kruijff behandelt in haar boek grote en kleine 
levensvragen over ‘zin en zijn’, waarmee zij in 

haar eigen leven en in haar werk te maken krijgt. Ze neemt de lezer mee in 
haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te 
leven. Op een open en kwetsbare manier doet Kruijff verslag van haar poging 
betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt 
belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. Ook helpt 
ze je op weg in al die levensmomenten van vreugde en verdriet. Spreekt 
nadenken over grote en kleine levensvragen over ‘zin en zijn’ u aan, schuif 
dan zeker aan bij de lezing over dit intrigerende boek. 
   
Datum: datum nog niet bekend; wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
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BIDDEN ALS LEVENSKUNST 
Lezing van Wim Jansen 
 
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 dat alles concreet kunt 
invullen. En hoe het doorwerkt in het dagelijkse, maatschappelijke en 
politieke leven. Bidden, zogezegd, als levenskunst. Wim Jansen, 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. 
 
Datum: maandag 7 mei 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 
 

LIEFDEVOL POLITIEK LEIDERSCHAP 
Lezing van Koert Vrijhof 
 
Rond de Vredesweek gaat Koert Vrijhof in gesprek 
over zijn uitgebreide studie naar liefdevol politiek 
leiderschap. Hij pleit voor het op waarde schatten 
van goede, gidsende politici. Wat is liefdevol 
politiek leiderschap – en wat niet? Hij onderzocht 
de jeugd en opvoeding van bekende leiders. Zijn 
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studie is ook een poging om structuur te brengen in de psychologie van 
politiek leiderschap. In zijn studie onderscheidt hij zeven gedaanten waarin 
liefdevol politiek leiderschap zichtbaar wordt: de bevrijder, de hervormer, de 
activist, de kunstenaar, de wetenschapper, de idealist, de organisator. In elke 
liefdevolle politicus zijn deze typen in meer of mindere mate te herkennen. 
En over de wereld zijn – gelukkig – velen van hen te vinden. Daarnaast heeft 
hij elf vooraanstaande politieke leiders vergeleken met het doel hun 
‘kwetsbare kracht’ te ontdekken. Welke kwaliteiten delen ze? Wat is hun 
‘geheim’? Verder is met name de jeugd van 46 liefdevolle en 34 
‘tegengestelde’ leiders tegen het licht gehouden om kenmerkende verschillen 
te ontdekken. Vooral de invloed van ouders, het gezin als ‘nest’, het 
overwinnen van tegenslagen zijn belangrijk. Koert Vrijhof is politiek-
psychologisch onderzoeker en was werkzaam bij de Nationale Ombudsman, 
het Ministerie OCW en het FNV. Zijn boek ‘Liefdevol politiek leiderschap’ 
kan gratis worden gedownload op politicalheroes.org. 
 
Datum: vrijdag 15 september  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: gratis entree 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 
 
MANNELIJKE EN VROUWELIJKE ENERGIE 
Lezing van Saskia Stolwijk 

 
Steeds meer mensen voelen de roep om te 
leven vanuit hun ziel en te luisteren naar 
hun hart in plaats van naar de oude 
stemmen van angst, ego en dwang. Het 
lijden op aarde vraagt om een ingrijpende 
bewustzijnsverandering, die al in gang is 
gezet. Hierbij hoort een herstel van de 
vrouwelijke energie, die zich bevindt in 
zowel mannen als vrouwen, en die de poort 

vormt tot het hart. Deze vrouwelijke energie, die te maken heeft met gevoel, 
intuïtie en het hart kan zorgen voor meer evenwicht in onszelf, in onze 
relaties, en ook op politiek en maatschappelijk niveau. Ook is het van belang 
de hartgedragen liefdevolle mannelijke energie (in zowel mannen als 
vrouwen) te onderscheiden van de op strijd en controle gebaseerde 
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mannelijke energie, die onze recente geschiedenis heeft gedomineerd. De 
weg naar evenwicht en harmonie bestaat uit het integreren van de gezonde 
mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. Pas dan kunnen we innerlijk 
heel worden, in contact komen met onze ziel en vanuit onze heelheid contact 
met anderen aangaan, op weg naar een meer hartgedragen wereld. Maar hoe 
zit dat dan met de mannelijke en vrouwelijke energie in ons? Hoe herkennen 
wij deze, en hoe komen we in balans? Hierover gaat deze lezing, gebaseerd 
op een boek van Pamela Kribbe, vanuit een diep doorleefd contact met Maria 
Magdalena, waarin ze ons liefdevol overdenkingen voorlegt over wat het 
betekent om man, vrouw, mens te zijn. De lezing wordt gegeven door Saskia 
Stolwijk. Zij is lichaamsgericht therapeut. 

 
Datum: zaterdag 30 september 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur 
Kosten: 5,00 euro  
Informatie: Saskia Stolwijk, tel. (079) 331 05 60 
 
 
 
KUNST EN CULTUUR 

 
HEILIGE POPMUZIEK 
Lezing met beelden van Erik Jan Tillema 
  
Wie denkt dat popmuziek alleen maar over veel geld 
verdienen en vrouwen versieren gaat, heeft het mis. 
Talloze artiesten flirten met het christendom door 
achteloos bijbelteksten aan te halen, te verwijzen 
naar christelijke thema’s of juist door die bekende 
bijbelverhalen centraal te stellen. Erik Jan Tillema 
neemt het publiek mee langs enkele popliederen en 
legt uit wat we in de muziek kunnen horen en in de 
videoclips kunnen zien. Het is verrassend hoeveel 

symboliek er soms in die videoclips te vinden is. Katy Perry haalt in haar 
nieuwste single ‘Rise’ bijbelteksten aan. De zeer populaire Justin Bieber 
heeft zich onlangs tot het christendom bekeerd en ging in gebed tijdens een 
concert. Hij draagt nu ook een grote tatoeage van Jezus op zijn been. En de 
zangeressen van de voormalige band Destiny’s Child (waaronder Beyonce) 
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scoorden onlangs een hit met het liedje ‘Say yes’, waarin de dames zingen: 
‘Als Jezus ja zegt, kan niemand nee zeggen’. In veel kerken worden 
traditiegetrouw liederen van Huub Oosterhuis of Willem Barnard gezongen, 
maar dat zouden net zo goed Lady Gaga of Katy Perry kunnen zijn. Geniet 
van deze muzikale lezing en laat u verrassen door de diepere laag in moderne 
popmuziek. Erik Jan Tillema is godsdienstwetenschapper. Daarnaast is hij als 
beleidssecretaris verbonden aan de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.  
 
Datum: vrijdag 17 november 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 

 
DOLCE & SOAVE CONCERTEN 
Kamermuziek op de zondagmiddag 
 
In september begint in de Adventskerk een 
nieuwe maandelijkse kamermuziekreeks. De 
concerten zullen doorgaans plaatsvinden op 
de 4e zondag van de maand. Professionele 
en zeer getalenteerde musici nemen u een 
uur lang mee naar een heerlijke, 

harmonische klankwereld. Er is een kleine versnapering en kinderen hebben 
gratis toegang. De concertreeks wordt georganiseerd door sopraanzangeres 
Helmi Verhoeven, muziekdocent aan de ART&MUZstudio, de 
Volksuniversiteit en de Muziekacademie in Den Haag  en artistiek leider van 
theaterzangprojecten. Zelf zal zij in de nieuwe concertreeks met haar 
barokensemble in december een Kerstaankondigingsconcert verzorgen en op 
Palmzondag met medewerking van een ad hoc koor weer een Passie-concert 
geven.  
  
Data: zondag 24 september, 22 oktober, 26 november, 17 december, 28 januari, 11 
februari, 25 maart, 22 april, 13 mei en 24 juni 
Tijd: 14.00 uur 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Kosten: volwassenen 5,00 euro incl. consumpties, kinderen gratis 
Informatie en reservering: via Helmi Verhoeven, e-mail: haverha@casema.nl 
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LUNCHBIOS 
Films over ontheemding 
 
Dit seizoen vertonen we films over ontheemding. 
Dat vreemde gevoel van ‘je niet thuis voelen’. Op 
10 september komt dat thema aan de orde in de 
Layla M. (2016), een Nederlandse speelfilm over 
een vrouwelijke Syriëganger die zich niet thuis 
voelt in de Nederlandse samenleving. Op 11 
februari vertonen we Vergeet mij niet (2013), een 
documentaire film over vluchtelingenkinderen die 
in Katwijk worden gevestigd en daar onderwijs 
krijgen. Op Pinksterzondag 20 mei bekijken we 
de Scandinavische feelgoodmovie A man called 
Ove (2015) over een boze blanke man die een 
Iraanse familie naast zich krijgt maar langzaam 
ontdooit. Wat beweegt deze personages? Wat beweegt ons als we ons 
ontheemd voelen. Daarover praten we na. We beginnen steeds met een lunch. 
 
Data: zondag 8 oktober, 14 januari en 8 april  
Plaats: Julianalaan 3 
Tijd: om 12.30 uur lunch, om 13.00 uur filmvertoning 
Kosten: 9,00 euro incl. lunch 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 
 
 
SAMEN OP PAD 
 

 
ANTON HEIJBOER  
Expositie in het Gemeentemuseum 
 
In 2017 brengt het Gemeentemuseum 
een unieke overzichtstentoonstelling 
over het leven en werk van Anton 
Heyboer (1924-2005). Ten onrechte is 
deze levenskunstenaar bij het grote 
publiek bekender geraakt om zijn vijf 
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vrouwen dan om zijn veelzijdige oeuvre. Ook is weinig bekend dat Heyboer 
veel religieuze symboliek in zijn werk gebruikte en veelvuldig verwees naar 
Christus. Het is voor het eerst sinds decennia dat een Nederlands museum 
van dit formaat Heyboers werk in de schijnwerpers zet. De expositie loopt 
van augustus tot februari. Wij willen de tentoonstelling bezoeken met een 
groep mensen uit de Adventskerk in Zoetermeer en de Houtrustkerk in Den 
Haag. De voorganger van beide kerken, ds. Karl van Klaveren, zal de 
rondleiding verzorgen. Na het expositiebezoek gaan we lunchen. 
 
Datum: woensdag 24 januari  
Plaats en tijd: om 11.00 uur verzamelen bij de kassa van het Gemeentemuseum, 
Stadhouderslaan 41 in Den Haag 
Kosten: toegang museum en lunchkosten voor eigen rekening 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 
 
 

TE GAST IN DE MOSKEE 
Op bezoek bij moslims uit onze buurt 
 
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 mee wil kan zich opgeven bij ds. Karl van Klaveren. 
Mannen en vrouwen zijn welkom.  
 
Datum: woensdag 25 april 
Plaats: verzamelen op het plein voor de Oranje Moskee, Schoolstraat 50 
Tijd: 20.00 uur  
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06 1104 1992 



			20	

ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
WIE ZIJN WIJ? 
 

De Adventskerk is een vrij denkende geloofsgemeenschap in het oude hart 
van Zoetermeer, waarin mensen uit verschillende groepen – remonstranten, 
doopsgezinden, vrijzinnig protestanten maar ook andere zinzoekers – samen 
kerk zijn. De remonstranten en doopsgezinden hebben oude wortels die 
teruggaan tot de tijd van Erasmus en Spinoza. Naar ons gevoel is God een 
liefdevolle kracht en willen Thora en Evangelie ons zowel innerlijk 
(spiritueel) als uiterlijk (sociaal) vrijheid en vrede geven. We vinden het in 
onze gemeenschap belangrijk dat er ruimte is voor een ongedwongen manier 
van geloven. Elk mens is immers zelf verantwoordelijk voor de invulling van 
zijn of haar geloof. Geloof zien we als een vorm van levenskunst: een 
persoonlijke expressie van je visie op het leven en je eigen plaats en opdracht 
in de wereld. Daar kun je zelfstandig, maar ook samen vorm aan geven.  
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WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
 

Sinds kort heeft de Adventskerk een nieuwe website, die door verschillende 
leden wordt beheerd: www.vcgz.nl. U kunt daar allerlei informatie vinden 
over onze kerk evenals alle activiteiten in de komende periode. Verder is er 
een nieuwsbrief, die wordt samengesteld door Jolande Annema (e-mail: 
redactie@vcgz.nl). Wie op de verzendlijst van de nieuwsbrief wil komen kan 
zich opgeven bij de secretaris, Max Hofman (e-mail: secretaris@vcgz.nl).  
 
LID OF DONATEUR WORDEN 
 

De Adventskerk gaat uit van een kerkelijke vereniging, de Vrijzinnig 
Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ). U kunt lid worden 
van deze vereniging. Indien gewenst kunt u ingeschreven blijven bij uw eigen 
kerk. Wij hebben uw steun hard nodig. Het is ook mogelijk om donateur te 
worden, wat een optie zou kunnen zijn als u of jij alleen deel wilt nemen aan 
lezingen en gesprekskringen. Leden krijgen voor deze activiten vaak een 
korting. Lidmaatschapsgelden en donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. 
 
ORGANISATIE  
 

Het bestuur van de VCGZ heeft zeven leden, en weet zich gesteund door 
leden die in commissies of als vertegenwoordiger bepaalde bestuurlijke of 
huishoudelijke taken uit handen nemen van het bestuur. Daarnaast zijn er de 
besturen van de deelnemende kerkelijke groeperingen (vrijzinnig 
hervormden, remonstranten en doopsgezinden), die zorg dragen voor de 
contacten met de landelijke en/of regionale organisaties. Het bestuur staat 
onder leiding van Nico van Walsum (e-mail: voorzitter@vcgz.nl, tel. 079 352 
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35 08). Voorganger is ds. Karl van Klaveren, die woonachtig is in Den Haag 
en daar ook predikant is van de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk (e-mail: 
voorganger@vcgz.nl, telefoon: 06-11041992). Daarnaast is hij vertaler 
filosofie, theologie en spiritualiteit. Hij werkt in deeltijd voor onze kerk en is 
meestal op maandag in Zoetermeer. Het pastoraal werk wordt gecoördineerd 
door drs. (th.) Marja Hofman (pastoraat@vcgz.nl, tel. 079-352 04 30) en ds. 
Janna Postma (pastoraat@vcgz.nl, tel. 070-385 35 22).  
 
VERHUUR 
 

De Adventskerk is mooi centraal gelegen in Zoetermeer, nabij de Dorpstraat 
en met uitzicht op het Wilhelminapark. De kerk heeft een royale tuin van 600 
vierkante meter. De kerkzaal biedt plaats aan ongeveer 90 mensen. Het is een 
gezellige ruimte met losse 
stoelen. Er is een katheder 
beschikbaar en er zijn twee losse 
microfoons. Ook staat er een 
grote tafel. Het gebouw heeft 
hoge ramen die verduisterd 
kunnen worden. Er is een beamer 
die beelden in groot-formaat kan 
projecteren op de wand. Vanuit 
de kerkzaal loopt men via een 
dubbele deur naar een klein 
zaaltje (zie foto), dat plaats biedt aan ongeveer twintig tot dertig personen. Er 
is daar een keukenblok met warm en koud water, een koffiezetapparaat en 
waterkoker. Op verzoek kan er voor een kookplaat worden gezorgd. Er is een 
verrijdbare bar voor het uitschenken van dranken. De kerk wordt gebruikt 
door verschillende geloofsgemeenschappen, koren en een meditatiegroep. 
Het gebouw wordt ook regelmatig gehuurd voor trouwplechtigheden, 
familiebijeenkomsten, muziek- en zanguitvoeringen. De akoestiek is 
uitstekend. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: 
verhuur@vcgz.nl, of via Nico van Walsum (tel. 079 352 35 08).  
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KERKDIENSTEN 
 
 
September 
zondag       10     ds. Karl van Klaveren               Adventskerk    10.30 u 
zondag       24   mw. Nel Verburg                  Adventskerk    10.30 u 
 
Oktober  
zondag        8   ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag      22   dhr. Toon Vessies                  Adventskerk    10.30 u 
zondag      29   ds. Peter Wilbrink                  Adventskerk    10.30 u 
 
November  
zondag      12   ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag      26   ds. K. J. Holtzapffel  (Eeuwigheidszondag)  Adventskerk    10.30 u 
 
December  
zondag      10   ds. Marijke Kwant                   Adventskerk    10.30 u 
zondag       24   meditatie op Kerstavond              Adventskerk    20.30 u 
maandag    25   mw. Nel Verburg (Kerstdag)           Adventskerk    10.30 u 

 
Januari  
zondag      14   ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag      28   mw. Nel Verburg                  Adventskerk    10.30 u 
    
Februari 
zondag      11   ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag      25   ds. Peter Wilbrink                  Adventskerk    10.30 u 

 
Maart 
zondag       11   ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag       25   dhr. Toon Vessies                  Adventskerk    10.30 u 
donderdag  29   ds. Janna Postma (Witte Donderdag)             Adventskerk    19.30 u 
zaterdag     30    Paaswakemet PGZ Noord             Ichtuskerk      22.00 u 
 
April 
zondag        1     ds. Marijke van Zoest (Pasen)          Adventskerk    10.30 u 
zondag         8      ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag      22   ds. Eric Cossee                    Adventskerk    10.30 u 
 
Mei 
zondag      13   ds. Esther Bijlsma                  Adventskerk    10.30 u 
zondag       20   ds. Karl van Klaveren (Pinksteren)        Adventskerk    10.30 u 
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zondag      27   ds. Marjan Driessen                 Adventskerk    10.30 u 
 
Juni 
zondag     10   ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag     24   dhr. Sjon Donkers                   Adventskerk    10.30 u 
  
Juli 
zondag       8   mw. Nel Verburg                  Adventskerk    10.30 u 
zondag     22   (nog niet bekend)                  Adventskerk    10.30 u 
 
Augustus 
zondag     12   mw. Mieke Speckens-van Tuyl          Adventskerk    10.30 u 
zondag     26   ds. Len Lafeber                   Adventskerk    10.30 u 
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ANDERE ACTIVITEITEN 
 
 
September 
zaterdag         2   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
maandag       11   De wereld van Sofie                         Adventskerk       15.00 u 
maandag       11   De wereld van Sofie                         Adventskerk       20.00 u 
vrijdag         15   Liefdevolle politieke leiders          Adventskerk       20.00 u 
zondag          24   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
maandag       25   Krant op tafel                   Adventskerk         15.00 u 
zaterdag      30   Mannelijke en vrouwelijke energie     Adventskerk         9.30 u 
 
Oktober  
maandag         2   Weg met de Bijbel                Adventskerk       15.00 u 
zaterdag        7   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
zondag           8   Lunchbios                     Adventskerk       12.30 u 
maandag         9     De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag         9     De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
zaterdag       21   Bewust ademhalen               Adventskerk         9.30 u 
zondag         22   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
maandag      30   Krant op tafel                   Adventskerk         15.00 u 
 
November  
zaterdag        4   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
maandag        6      Weg met de Bijbel                Adventskerk       15.00 u 
maandag       13   De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag       13   De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
vrijdag        17   Heilige popmuziek               Adventskerk       20.00 u 
zondag          26   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
maandag       27     Krant op tafel                   Adventskerk       15.00 u 
 
December   
zaterdag        2   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
zaterdag        9   Hart Chakra meditatie             Adventskerk         9.30 u 
maandag       11     De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag       11     De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
zondag          17   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
zondag          24   Meditatie op Kerstavond            Adventskerk       20.30 u 
 
Januari  
zaterdag        6   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
maandag        8   De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag        8   De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
zondag         13   Lunchbios                     Adventskerk       12.30 u 
maandag       15   Weg met de Bijbel                Adventskerk       15.00 u 
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woensdag    24     Anton Heijboer expositie            Gemeentemuseum    11.00 u 
zondag         28   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
maandag      29      Krant op tafel                   Adventskerk         15.00 u 
 
Februari 
zaterdag        3   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
zondag         11   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u  
maandag      12   De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag      12   De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
maandag      19   Consuminderen                 Adventskerk       20.00 u 
maandag      26   Krant op tafel                   Adventskerk       15.00 u 
 
Maart 
zaterdag         3   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk         9.30 u 
maandag       12   De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag       12   De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
zondag          25     Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
maandag       26   Krant op tafel                   Adventskerk         15.00 u 
 
April 
zaterdag         7   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk          9.30 u 
zondag            8   Lunchbios                     Adventskerk       12.30 u  
maandag         9   De wereld van Sofie              Adventskerk       15.00 u 
maandag         9   De wereld van Sofie              Adventskerk       20.00 u 
maandag       16   Weg met de Bijbel                Adventskerk       15.00 u 
zondag          22   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
woensdag      25  Te gast in de moskee              Schoolstraat 50      20.00 u 
maandag       30   Krant op tafel                   Adventskerk         15.00 u 
 
Mei 
zaterdag        5   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk          9.30 u 
maandag        7   Bidden als levenskunst             Adventskerk       15.00 u 
zondag         13   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
maandag      14   De wereld van Sofie               Adventskerk         15.00 u  
maandag      14   De wereld van Sofie               Adventskerk         20.00 u  
maandag      28   Krant op tafel                   Adventskerk       15.00 u 
 
Juni 
zaterdag         2   Leven in aandacht: meditatie         Adventskerk          9.30 u 
maandag       11   Weg met de Bijbel                Adventskerk       15.00 u 
zondag          24   Dolce & Soave concert             Adventskerk       14.00 u 
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CONTACTGEGEVENS 
 
BESTUUR  
 
Voorzitter  
Dhr. N.G.P. van Walsum – tel. 079 35 23 508, e-mail: voorzitter@vcgz.nl 
 
Vice-voorzitter (tevens lid webteam) 
Mw. J.J. Sulkers 
 
Secretaris 
Dhr. M.M. Hofman – tel. 079 35 20 430, e-mail: secretaris@vcgz.nl 
 
Penningmeester  
Mw. N. Veldman – e-mail: penningmeester@vcgz.nl 
 
Algemene bestuursleden 
Dhr. W.M.G. Visser 
Mw. ds. J.F. Postma  
Mw. (th.) M.I.N. Hofman-de Groot 
 
Voorganger 
Ds. K.H. van Klaveren – tel. 06 1104 1992 

 
OVERIGE ORGANEN 
 
Coördinatie pastorale zorg 
Mw. ds. J.F. Postma –  tel. 070 38 53 522 
Mw. drs. (th.) M.I.N. Hofman-de Groot – tel. 079 35 20 430 
 
Coördinator jaarprogramma 
Ds. K.H. van Klaveren 
 
Coördinator preekrooster  
Mw. J. Annema  
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Coördinator organisten  
Mw. E. Gunzel-van der Straeten 
 
Coördinator tuincommissie  
Dhr. N.G.P. van Walsum  
 
Coördinator communicatie (PR) 
Mw. J.J. Sulkers 
 
Coördinator webteam 
Mw. J.M. Boeijinga  
 
Coördinator nieuwsbrief 
Mw. J. Annema  
 
Coördinator verhuur kerkruimtes 
Dhr. N.G.P. van Walsum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer en nadere gegevens op onze website: www.vcgz.nl 
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