Nieuwsbrief Adventskerk
Zomer 2022

Tussen de regels
In de tweede helft van juni ben ik voor mijn derde blok Klinisch Pastorale Vorming
in Nijmegen. Ik verheug me erop, maar weet ook dat ik er doodmoe vandaan zal
komen. Die combinatie klinkt paradoxaal, maar is inherent verbonden aan momenten
in je leven waarin je wordt uitgedaagd om af te dalen in jezelf en te sleutelen aan je
levenshouding en werkattitude. En daar moeten we dan wekelijks uitgebreid verslag
van doen. Het gaat je niet in de koude kleren zitten: twaalf uur per dag met elkaar
praten, en dan ook nog een gezellige nazit met bier en chips, het zgn. ‘vierde
dagdeel’. Gelukkig zijn er ook hoorcolleges en werkgroepachtige sessies waarin de
lichaamstaal centraal staat. Anders zou je een punthoofd krijgen van al dat spreken
en luisteren naar elkaar. ‘Wat leer je in de KPV?’ zo vroeg iemand uit de gemeente
me in de afgelopen weken. Mijn antwoord: ‘Je leert er communiceren.’ ‘Zoals
politici leren communiceren?’ vroeg degene met wie ik in gesprek was. ‘Nee, niet
zo. Wat politici leren is wat je retorische communicatie zou kunnen noemen, gericht
op het overtuigen van de ander. Hier gaat het om empathische communicatie: leren
luisteren tussen de regels door.’ Terwijl ik het zo uitlegde, realiseerde ik me dat er
verwantschap is met het vertaalwerk, waar ik een deel van mijn werkweek mee bezig
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ben. Ook bij vertalen gaat het erom de ander (in dit geval de auteur) te begrijpen. Het
gaat om respect en begrip en het je kunnen inleven in wat die ander bedoelt. Ook
vertalen is tussen de regels door luisteren. Dat is een kunst apart, die ik nog lang niet
beheers. Als het het om actief luisteren gaat, blijft men een leven lang leerling. Want
praten is goed, maar goed luisteren is beter. Tussen de regels. Ja, misschien is de
Geest waarover we in de kerk vaak spreken (zoals de afgelopen weken met
Pinksteren) wel deze brug, deze tussenruimte waarin mensen elkaar willen verstaan.
ds. Karl van Klaveren

Omzien naar elkaar - Pastorale zorg
In de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2021 werd besloten het
pastorale team niet langer 'aanbodgericht' te laten werken, maar 'vraaggericht'.
Misschien is met dit besluit onbedoeld een drempel opgeworpen? Deze vraag houdt
ons bezig. Waar doen wij goed aan? Soms hebben mensen in nijpende situaties
voldoende ondersteuning vanuit familie en vrienden, huisarts en/of wijkverpleging.
Maar niet alle professionals en vrienden en familie hebben antennes voor
bestaansvragen. Hierin zou het pastorale team aanvullend kunnen èn willen zijn.
Daarnaast hoef je niet in een lastig parket te zitten om met één van ons een gesprek
te kunnen hebben. Soms is over de eigen schroom heen te stappen een eerste vereiste.
Weet dat u hiertoe bent uitgenodigd. Daarnaast bestaat er ook het onderlinge
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pastoraat, van gemeenteleden onderling. Misschien zou dit meer gestalte kunnen
krijgen. Maar hoe dan? Als u daar suggesties voor zou hebben, dan horen wij die
graag!
Hartelijke groet,
Pastoraal team VCGZ
Marja Hofman; tel. 06-33 62 72 74
Toon Vessies; tel. 06-30 39 87 12

Hoe hou jij het vol?
Hoe hou jij het vol? Dat was het thema van de Moederdag Bijeenkomst, 8 mei 2022.
Dat is de vraag die Karl van Klaveren ons stelde op Moederdag. Het was een
indrukwekkende dienst met een aantal persoonlijke verhalen. Van een gezonde
vrouw was ik opeens ernstig ziek. Uit het niets! Ik voelde me niet ziek en had geen
klachten. En ja, hoe hou je het dan vol! Als mens in deze specifieke situatie. In deze
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wereld waar plotseling een oorlog zo dichtbij ons is, in een wereld waar onze
geloofsgemeenschap in een turbulente fase zit. Waarin het lijkt of we ons doel zijn
kwijtgeraakt.
Ik hou het vol door doelen te stellen; fase voor fase in mijn behandeling. Nog
niet verder kijken dan de behandeling. Daarna weer verder.
Ik hou het vol omdat er iedere dag, iedere fase van mijn behandeling
lichtpuntjes zijn in de vorm van liefde, aandacht, contacten, kaartjes, bloemen,
app'jes, enz.
Ik hou het vol omdat ik vertrouwen heb in de medische wereld (mijn artsen en
mijn verpleegkundig specialisten) en in het gezonde verstand van de mensen om me
heen.
Ik hou het vol door te genieten van de kleine dingen die gebeuren. De liefde
van mijn gezin en familie. Een kaartje van een (oud-) collega, vrienden, familie. Van
het heerlijke zonnige weer in maart, de regen in april en nu weer de zon. Bloemen
van mensen die met me meeleven.
Ik hou het vol omdat ik me thuis voel bij onze geloofsgemeenschap. Ik voel
het medeleven en de betrokkenheid. En ik hoop dat men met elkaar kan zoeken naar
oplossingen in een groter belang dan het persoonlijke belang!
Ik wil jullie bedanken voor de belangstelling en aandacht die ik kreeg toen ik
plotseling de diagnose kanker kreeg. Dank voor de warme woorden, bloemen en
aandacht.
Jenny Sulkers

Tweespraak
De vogel eenzaam op het dak
spreekt tot de wind om het huis:
'Daarbinnen leeft een
die is alleen,
en toch hoorde ik dat zij sprak.'
En dan spreekt de wind om het huis
tot de vogel eenzaam op het dak:
'Daarginder leeft een
die liet haar alleen.
Zij zegt het woord dat hij brak.'
Ida Gerhardt (1905-1997)
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Boekbespreking
Mijn biecht
Lev Tolstoj
Het leven van Tolstoj was, om
met Patricia de Martelaere te
spreken, niet minder dan een
lang
literair
epos
vol
dramatische
effecten
en
onverwachte
psychologische
wendingen. Het is natuurlijk
onmogelijk om hier zijn leven te
belichten, dus ik beperk mij tot
een paar belangrijke feiten die
de aanleiding vormde tot het
schrijven van Mijn biecht.
Lev Tolstoj leefde van
1828 tot 1910 en in zijn vroege
leven kreeg hij al ruimschoots te
maken met de dood. Toen hij
twee jaar oud was verloor hij
zijn moeder, toen hij negen was
zijn vader, een jaar later zijn
grootmoeder en daarna de tante
die zorgde voor het verweesde
gezin. De latere aftakeling en dood van zijn één jaar oudere broer Dmitri zou Lev
hevig aangrijpen. De familie Tolstoj was van adel en Lev zou aanvankelijk zijn titel
van graaf trots dragen. Hij studeerde korte tijd rechten en vocht mee aan het front op
de Krim waarbij hij als officier bijna zijn hele fortuin met gokken verloor. In 1862
trouwde hij met Sofia Andrejevna en gaf aan 12 kinderen het levenslicht. In de jaren
daarna schreef hij zijn meesterwerken Oorlog en vrede en Anna Karenina. In 1875,
na het vroegtijdig overlijden van twee van zijn kinderen, raakt hij in een diepe
emotionele crisis die hij zes jaar later zal beschrijven in Mijn biecht. Het geschrift
dat ooit werd betiteld als De autobiografie van zijn ziel.
Bij het lezen van dit boek trof mij meteen de heldere stijl waarin Tolstoj zonder
omwegen, zeer trefzeker zijn gedachten verwoordt. In de beginzinnen geeft hij aan
waar het in Mijn biecht over zal gaan: ‘Ik ben opgevoed in het Russische orthodoxchristelijk geloof. In die godsdienst heb ik van kindsbeen af al de jaren van mijn
jeugd onderricht genoten. Maar toen ik op achttienjarige leeftijd als tweedejaars
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student de universiteit verliet, had ik het geloof in alles wat mij was geleerd reeds
verloren.’
Hier wordt meteen het dilemma aangekaart waar hij een groot deel van zijn
leven mee zal worstelen. Aan de ene kant de rede, die geen geloof toelaat. Aan de
andere kant de emotie, de werking van de ziel die uitkomst biedt uit een crisis vol
duisternis, zelfmoordgedachten en wanhoop. Hoe herkenbaar is dat?
Tijdens het lezen voelde ik mij persoonlijk door Tolstoj meegenomen in zijn
gedachtengang en ik herkende daar ook veel uit. Al zoekend en filosoferend zoekt
hij antwoorden op de vraag: waarom besta ik? Hij gaat op zoek naar het antwoord in
de wetenschap, de islam, het Bboeddhisme en het christendom. Hij zoekt God, om
vervolgens te concluderen: ‘Goed, er is geen God.’
Wat er daarna gebeurt vind ik fascinerend. Tolstoj vervolgt: ‘Toen wierp ik
een blik op mijzelf, ik herinnerde mij al die honderden malen van sterven en weer
opleven. Ik herinnerde mij dat ik alleen geleefd
had toen ik in God geloofde.’ En verderop... ‘Ik
leef niet wanneer ik het geloof in het bestaan van
God verlies, ik zou immers allang een einde aan
mijn leven hebben gemaakt, als ik niet een vaag
sprankje hoop had gehad hem te vinden. Ik leef,
ik leef slechts waarachtig wanneer ik hem voel
en hem zoek.’ En verder... ‘Maar wat zoek ik dan
nog? Daar is hij dus. Hij is datgene waarzonder
je niet kunt leven. God kennen en leven, dat is
hetzelfde. God is het leven!’
Eindigt hier zijn biecht? Nee, de zoektocht
is niet ten einde. Hij trekt zich terug uit de hogere
kringen en gaat leven onder de boerenbevolking
waar hij waarheid hoopt te vinden. Maar weer
speelt de rede op en filosofeert hij verder over de
rol van de kerk. Tolstoj komt tot de ontdekking
dat in de kerk waartoe hij behoorde niet alles
waarheid was. Hij besluit theologie te gaan
studeren met de bedoeling zowel waarheid als
leugen te vinden en die van elkaar te scheiden.
Mijn biecht breekt af op dit punt. Voor de lezer kan dat wat onbevredigend zijn maar
misschien is het ook typerend, want een zoektocht naar de vraag waartoe wij op aarde
zijn wordt wellicht nooit voltooid.
De meningen over dit boek lopen zeer uiteen. Ik heb het lezen van dit boek als
een mooie verdieping ervaren op mijn persoonlijke levensweg. Het kan helpend zijn
om iemand te volgen die zijn leven intensief overdenkt, daar radicale conclusies aan
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verbindt en daar naar gaat leven. Om vervolgens weer te ontdekken dat het toch
anders zit. Het nadenken, zwoegen, vallen en weer opstaan is een doorlopend proces
en bestrijkt het hele leven, van de wieg tot het graf. Om even mee te mogen lopen
met zo’n rijke geest als Tolstoj, is wat mij betreft een boeiende ervaring.
Mijn biecht
127 pagina’s
ISBN 9789061319979
Annet Rombout

De oude avondmaalstafel
De oude avondmaalstafel die niet meer gebruikt werd en lange tijd in de
consistoriekamer stond heeft een nieuwe bestemming gekregen!
Stichting Hethuis in Leidschendam heeft de tafel overgekocht. Ze zijn heel blij
met zo’n grote tafel in hun huis. De bewoners en begeleiding gebruiken de tafel om
aan te knutselen en te vergaderen. Wij zijn blij dat onze tafel een mooie en nuttige
bestemming heeft gekregen. Stichting Hethuis is blij dat ze een fijne grote tafel
hebben. Ze waren er al langer naar op zoek. Stichting Hethuis is een woon-initiatief
van ouders van jongvolwassenen met één of meer beperkingen. De aard en ernst van
die beperkingen verschillen van elkaar en dat geeft de bewonersgroep een heterogene
7

samenstelling. Zij zijn allen afhankelijk van de zorg en ondersteuning van anderen.
In mei 2021 is het gebouw opgeleverd en op 14 juni 2021 zijn alle bewoners naar
hun nieuwe woning verhuisd. https://www.stichtinghethuis.nl/
Nicolet Veldman

Tuingereedschap gevraagd
voor de tuincommissie
In het voorjaar is de tuincommissie
weer van start gegaan met een
gezamenlijke opkomst in de kerktuin.
Toen hebben we de kerktuin weer klaar
gemaakt voor het nieuwe groei- en
bloeiseizoen. Sindsdien wordt de
kerktuin door groepjes van twee à drie
personen
elke
twee
weken
bijgehouden. Tijdens ons gezamenlijk
overleg over deze tuin kwamen wij tot
de ontdekking dat we eigenlijk te
weinig tuingereedschap hebben. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan een elektrische
heggenschaar. Als iemand nog bruikbaar tuingereedschap over heeft die hij/zij niet
meer gebruikt, dan is dat heel welkom bij de tuincommissie van de Adventskerk. U
kunt dit inleveren bij de leden van de tuincommissie van de Adventskerk. Alvast
bedankt!
Jolande Annema

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 23 mei
Op maandag 23 mei werd de voorjaarsledenvergadering gehouden. Naast het
jaarverslag over het afgelopen jaar en de jaarrekening was er ook de
bestuursverkiezing. Aftredende bestuursleden werden herbenoemd. Mevrouw
Veldman trad echter af als penningmeester èn bestuurslid. In haar plaats werd de heer
Stienstra benoemd. De afgetreden en herbenoemde bestuursleden werden bedankt
voor hun werkzaamheden door de voorzitter. Hij had ook een dankwoord voor de
binnenkort vertrekkende mw. Boeijinga.
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Vervolgens kwamen er mededelingen over het lopende overleg tussen het bestuur
van de VVP Zoetermeer en het bestuur van de VCGZ. Het VVP bestuur vindt dat
zij als vereniging te klein wordt om in deze vorm door te gaan en zit daarmee met
een probleem: wat moet er met het kerkgebouw gebeuren? Wellicht komt er
daarvoor een beheerstichting, maar men is er nog niet uit. Eerst komt er nog een
ledenvergadering van de VVP Zoetermeer op 4 juni. In ieder geval wordt gehoopt
er voor de najaarsledenvergadering van de VCGZ uit te zijn. De gesprekken
hierover tussen beide besturen zullen worden voortgezet.
Max Hofman
secretaris VCGZ

Wie wil helpen bij de Koffieclub?
Na afloop van vrijwel elke kerkdienst is er gelegenheid om na te praten onder het
genot van een kopje koffie of thee. Op dit moment is er een klein aantal vrijwilligers
actief voor het zetten van koffie en thee bij de kerkdiensten. De koffie en thee wordt
voorafgaand aan de kerkdienst gezet, en wordt na afloop van de dienst geschonken.
Daarna volgt er nog een afwas van de kopjes. Als je ook bereid bent om af en toe een
koffiedienst te verzorgen, dan kun je jezelf aanmelden via ondergetekende, want wij
zijn op zoek naar extra vrijwilligers om de koffieclub te komen versterken.
Jolande Annema
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Bloemen
Beste leden en vrienden van de Adventskerk, Heel hartelijk dank voor de mooie bos
bloemen die ik op 22 mei ontving vanwege mijn 70ste verjaardag!
Max Hofman
Wat feestelijk om op mijn verjaardag, zondag 27 maart, een prachtige
bloemschikking te krijgen uit de kerk. Centraal een orchideeëntak, een van mijn
lievelingsbloemen, en ook nog in de kleur paars! Ruim vijf weken heeft hij in volle
glorie gestaan en zelfs toen af en toe een bloemblad weg viel, bleef hij nog een dag
of tien mooi om naar te kijken. Hartelijk dank daarvoor.
Marja Hofman
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Kerkdiensten VCGZ
De kerkdiensten van de VCGZ beginnen om 10.30 uur, tenzij anders is aangegeven in het rooster.
De diensten vinden meestal plaats op de 2e en 4e zondag van de maand en soms op feestdagen.
Datum

Voorganger

19-06-22

Geen dienst

26-06-22

Da. M. Kwant

03-07-22

Geen dienst

10-07-22

Da. L. Lafeber

17-07-22

Geen dienst

24-07-22

Dr. J. Goud

07-08-22

Geen dienst

14-08-22

Dhr. T. Vessies

21-08-22

Geen dienst

28-08-22

Mevr. N. Verburg

04-09-22

Geen dienst

11-09-22

Ds. K. van Klaveren

19-09-22

Geen dienst

25-09-22

Dhr. T. Vessies

02-10-22

Geen dienst

09-10-22

Ds. K. van Klaveren

Organist

HVD

Nog in te vullen

Dhr. M. Hofman

Dhr. J. Dekkers

Mevr. M. Hofman

Nog in te vullen

Nog in te vullen

Nog in te vullen

Nog in te vullen

Dhr. J. Dekkers

Nog in te vullen

Dhr. J. Dekkers

Nog in te vullen

Nog in te vullen

Nog in te vullen

Nog in te vullen

Nog in te vullen
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Hierbij hartelijk dank aan alle inzenders van
bijdragen aan deze nieuwsbrief!
Eindredactie nieuwsbrief:
Karl van Klaveren en Jolande Annema
Website van de Adventskerk:
www.vcgz.nl
Bankrekeningnummer van de VCGZ:
NL 07 INGB 0003 1665 56
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