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GELOOF ALS ZOEKTOCHT 
 

 
De Adventskerk is een warme geloofsgemeenschap waarin het geloof vrij en 
ongedwongen wordt beleefd. Het is een kleine kring van doopsgezinden, 
remonstranten, vrijzinnige protestanten, waar ook progressieve katholieken 
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 
Vieringen in de Adventskerk 
 
Op zondag komen we bijeen om te vieren. 
Met liederen en gebeden, woorden en 
stilte, worden we ons bewust van dit 
wonderlijk bestaan. Daarna trekken we de 
wereld weer in om het waar te maken. Er is 
tweemaal per maand een kerkdienst in de 
Adventskerk. Achterin dit boekje vindt u 
een overzicht van onze kerkdiensten. 
Eenmaal per maand gaat onze eigen 

predikant voor, ds. Karl van Klaveren. In verband met de onzekerheid in deze 
coronatijd raden we u aan om nieuwsbrief en website te raadplegen voor 
actuele informatie of te bellen met onze secretaris (zie onderstaand 
telefoonnummer) als u niet zeker weet of er een dienst is.  
   
Data en tijd: in de regel elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur 
(zie overzicht achterin dit programmaboekje) 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Informatie: Marja Hofman-de Groot – tel. 079-3520430 

 
23 & 24 DECEMBER: ‘EENVOUD’ 
Twee kerstavonden met meditatie en lichtritueel 
 
Het thema voor deze Kerstavond is “... eenvoud ...”. Hoewel het beoefenen 
van aandacht eenvoudig kan zijn, is het niet noodzakelijkerwijs gemakkelijk. 
Aandacht vergt inspanning en discipline, eenvoudigweg omdat de krachten 
die onze aandachtigheid in de weg staan – onze onbewuste, automatische 
gewoonten – buitengewoon hardnekkig blijken. Op Kerstavond verbinden 
wij ons met elkaar in een weldadige verstilling omlijst met enige teksten en 
sprankelende muziek. (Helaas dit jaar niet met onze vaste muzikanten). 
Middels de kracht van een lichtritueel willen wij onze verbondenheid met 
elkaar en met de wereld tot uitdrukking brengen. Wij laten ons inspireren 
door het leven van Jezus en door het leven van Boeddha. Boeddhistische 
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meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden een groeiend aantal 
mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan.  
Deze Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht 
therapeut en Toon Vessies, geestelijk verzorger. Vanwege het coronavirus 
zien we ons helaas genoodzaakt de Kerstavond over twee avonden te 
verdelen. Per avond kunnen slechts 18 mensen deelnemen. Graag tijdig 
inschrijven via zijndoorzien@hotmail.com. 
 
Datum: woensdag 23 december en donderdag 24 december  
Tijd: inloop vanaf 20.30 uur, aanvang: 21.00 uur  (aanmelding noodzakelijk) 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee 
Informatie: Toon Vessies en Saskia Stolwijk, tel. 06-30398712 
 
 

 
LEVEN IN AANDACHT 
Boeddhistisch-christelijke meditatieochtenden 
 
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 te 
genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. 
Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds 
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meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te 
staan. Tijdens dit uur worden enkele lange momenten van stilte afgewisseld 
met het zingen van enkele mantra ‘s, een ontspanningsoefening en een korte 
overweging. Er is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op 
lichaam en ademhaling. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een 
kopje thee. De meditaties worden gegeven door Saskia  Stolwijk 
(lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het gebruik van de kerk. 
   
Data: elke eerste zaterdag van de maand (5 september t/m 5 juni) ook op Stille 
Zaterdag 3 april  
Tijd: om 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee 
Informatie: Saskia Stolwijk en Toon Vessies, tel. 06-30398712 

 
 

GESPREKSKRINGEN 
 
  

ERFENIS ZONDER TESTAMENT 
Filosofen over de tien geboden 
 
In het afgelopen seizoen kwamen we door de 
coronacrisis niet toe aan de tweede helft van 
het boek Erfenis zonder testament: 
Filosofische overwegingen bij de tien 
geboden (Lemniscaat 2015). In dit boek gaan 
de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van 
Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden 
op oeroude ethische vragen. Daarbij maken 
ze gebruik van de inzichten van filosofen, 

filmmakers en schrijvers en eigen verhalen, waarmee ze de problematiek op 
onverwachte wijze belichten. Deze leeskring wordt begeleid door ds. Karl 
van Klaveren, die ook filosofisch vertaler is. Van deelnemers wordt gevraagd 
vooraf thuis de aangegeven pagina’s te lezen. Aan de orde komen in de eerste 
helft van het seizoen: 
 

21 september – Het zevende gebod (p. 163-182) belicht vanuit Aristoteles, 
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Plato, Tristan en Isolde en de katharen  
 

19 oktober – Het achtste gebod (p. 183-202) belicht vanuit Thomas Picketty, 
de kleinschaligheidsfilosofie, Thomas van Aquino en John Locke  
 

16 november –  Het negende gebod (p. 203-223) belicht vanuit Nietzsche, 
Augustinus, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Machiavelli en Sartre  
 

14 december – Het tiende gebod (p. 224-250) belicht vanuit het boeddhisme, 
Karen Armstrong, René Girard, Rousseau, Kieslowski en John M. Keynes  
 
Data en tijd: op bovengenoemde data in de kerkzaal in plaats van de kleine zaal; er 
is een middagkring (15.00 uur) en een avondkring (20.00 uur) waaruit u kunt kiezen 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden 
Informatie en aanmelding: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
 
 

 
GAAT DE WERELD NAAR DE KNOPPEN? 
Kritisch nadenken over de crises van onze tijd 
 
Nog nooit leefden we zo lang, waren we zo welvarend en zo vreedzaam als 
vandaag. Kan dit mooie liedje blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat 
we op de rand van de afgrond staan, cultuurpessimisten beweren dat onze 
moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt. In Waarom de wereld niet 
naar de knoppen gaat breekt de Vlaamse wetenschapsfilosoof Maarten 
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Boudry een lans voor een hoopvollere manier van denken. Hij houdt onze 
doembeelden over het klimaat, de islamisering, het racisme en de sociale  
ongelijkheid tegen het licht, evenals onze wanhoop over de westerse mens. 
Cultuurpessimisme kan leiden tot fatalisme in plaats van oplossingsgerichte 
innovatie en daadkracht. In deze filosofische leeskring willen we Boudry’s 
goed onderbouwde bespiegelingen kritisch bespreken. Zijn we te 
pessimistisch? Of houdt onze bezorgdheid ons juist scherp?  
 
18 januari – Cultuurpessimisme, waarom? (p. 21-68) 
 

15 februari – Maakt vooruitgang gelukkig? (p. 7-20, 141-167 en 283-296) 
 

15 maart – Racisme, de uitwisbare erfzonde (p. 69-109) 
 

19 april – Neoliberalisme en de ongelijke verdeling (p. 111-140 en 169-190) 
 

10 mei – Islamitisering als dreiging (p. 191-227) 
 

7 juni – Ecologisch doemdenken (p. 229-282) 
 
Data en tijd: op bovengenoemde data in de kerkzaal in plaats van de kleine zaal; er 
is een middagkring (15.00 uur) en een avondkring (20.00 uur) waaruit u kunt kiezen 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
 
 

DE KRANT OP TAFEL 
Gesprekskring over de actualiteit 
 
In deze gesprekskring wordt van u 
gevraagd een stukje uit de krant mee te 
nemen voor een discussie over de 
actualiteit. Vóór de koffie inventariseren 
we de oogst. Na de pauze gaan we met 
elkaar in gesprek. De praktijk leert dat 

we geanimeerd het belangrijkste nieuws bespreken. Overigens mag u ook iets 
meebrengen uit uw persoonlijk leven, zoals een geboortekaartje of een foto.  
 
Data en tijd: elke laatste maandag van de maand om 15.00 uur (28 september, 26 
oktober, 30 november, 25 januari, 22 februari, 29 maart, en 26 april); in december is 
er geen bijeenkomst. We komen bijeen in de kerkzaal in plaats van de kleine zaal. 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 15.00 uur 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie  
Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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LEZINGEN MET NAGESPREK 
 

VRIJZINNIG EN GROEN 
Lezing van theoloog Rick Benjamins 
 
Is de klimaatcrisis waarin we verkeren 
het gevolg van bijbelse theologie? Is 
het de consequentie van woorden zoals 
‘Wees vruchtbaar en onderwerpt de 
aarde’? In haar boek Groene theologie 
stelt Trees van Montfoort dat kerk en 
christendom de uitbuiting van de aarde 
eeuwenlang hebben bevorderd door de 
mens te centraal te stellen en boven de 
natuur te verheffen. Deze bewering 
hoor je vaker vanuit de zogenaamde 
eco-theologie. Deze scherpe kritiek 
lijkt ook vrijzinnige theologie te raken, 
want daarin werd de mens boven de natuur gesteld – het antropocentrisme. In 
Groene theologie pleit Trees van Monfoort ervoor om de mens meer te zien 
als onderdeel van de natuur. Ook in de Bijbel vindt je aanzetten voor een 
dergelijke visie: de mens werd met de dieren geschapen op de zesde dag en 
was vegetariër in het paradijs. In deze lezing zal prof. dr. Rick Benjamins 
proberen om de waarde en eenzijdigheden van zowel de vrijzinnige als een 
groene theologie te belichten. Mensen kunnen zich niet straffeloos van de 
natuur afzonderen en losmaken, maar hebben in de natuur wel een aparte plek 
omdat zij over de natuur kunnen nadenken en morele verantwoordelijkheid 
dragen. Om een goede balans te vinden tussen vrijzinnig en groen, is het 
nodig om een scherper beeld te krijgen van 'mens' en 'natuur' en hoe die twee 
begrippen in de afgelopen tweehonderd jaar (steeds heel verschillend) zijn 
ingevuld. Rick Benjamins is bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie 
vanwege de VVP. Verder organiseert hij jaarlijks ‘De Vrijzinnige Lezing’, 
die belangrijke en vernieuwende vrijzinnige theologen onder de aandacht wil 
brengen. 
 
Datum: maandag 8 maart 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
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Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties 
Informatie: Jenny Sulkers, tel. 06-10838222 
 
 
MARIA MAGDALENA IN DE BEELDENDE KUNST 
Lezing van kunsthistorica Sophie Oosterwijk  

 
Wie was Maria Magdalena? Ze 
is een gestalte uit het leven van 
Jezus, die velen fascineert. Vorig 
seizoen zagen we een prachtige 
gedramatiseerde verbeelding van 
haar leven uit de wereld van de  
cinema. Ook in de schilderkunst 
is Maria Magdalena op vele 
manieren afgebeeld. Ze werd niet 
alleen geportretteerd als een rijk 
geklede courtisane met een 
zalfpot, maar ook als een 
berouwvolle en schaars geklede 

zondares. Soms werd ze met haar lichaam gehuld in lang rood haar. De Maria 
Magdalena die we uit de Bijbel menen te kennen is een samenvoeging van 
verschillende figuren uit het Nieuwe Testament, zoals de zuster van Martha 
en Lazarus en de vrouw aan wie Jezus na zijn dood verscheen. Middeleeuwse 
legendes vertellen ook dat Magdalena na de kruisiging naar Frankrijk reisde, 
waar ze de rest van haar dagen als kluizenares boete deed in de Provence. In 
deze lezing worden de verschillende verhalen vergeleken en geïllustreerd met 
behulp van gepassioneerde, maar ook vaak zwoele afbeeldingen van deze 
‘andere Maria’ in de westerse kunst. Dr. Sophie Oosterwijk, die de lezing zal 
geven, gaf eerder een lezing in onze kerk over Jhieronymus Bosch. Ze is 
gepromoveerd in de kunstgeschiedenis en de Engelse literatuur. Ze is als 
docent werkzaam geweest aan de universiteiten van Leicester, Manchester en 
St. Andrews. Ze heeft veel gepubleerd en geeft internationaal lezingen.  
 
Datum: maandag 2 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. 06-11041992 
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SAMEN KIJKEN EN DOEN 
 

THE STORY OF GOD 
Morgan Freeman op zoek naar God 

  
Op Netflix is een documentaire serie te 
zien die niet alleen de moeite waard is om 
te bekijken, maar ook om te bespreken: 
The Story of God. In deze serie voert 
acteur Morgan Freeman ons langs de vele 
religies op aarde, maar onderzoekt ook de 
antwoorden die de wetenschap zou 
kunnen geven op de grote levensvragen. 
Veelal zijn ervaringen uit zijn eigen leven 
aanleiding om op zoek te gaan. Alle grote 
vragen komen aan bod: Waar komt de 
wereld vandaan? Is er leven na de dood? 
Is er zoiets als God? Hoe moet je het 
kwaad zien in de wereld? Bestaan er 
wonderen? Morgan Freeman reist de hele 
wereld over en bezoekt opgravingen die 
ons vertellen over vooroudergeloof, 
hindoeïstische tempels, heilige plaatsen van de Maya’s, maar ook laboratoria 
waarin men de hersenen onderzoekt om te zien of religieuze ervaringen daar 
zijn te traceren. Na afloop bespreken we de film en het thema dat daarin aan 
de orde komt, ook vanuit onze eigen ervaring. Als het ons goed bevalt, gaan 
we volgend seizoen verder. Aan bod komen in dit seizoen: 
 

12 oktober – ‘Beyond death’ (over leven na de dood) 
9 november – ‘Who is God?’(over beelden en ervaringen van God ) 
1 februari – ‘Why does evil exist?’ (over de kwestie van het kwaad) 
1 maart – ‘The power of miracles’ (over wonderen) 
 
Datum: op bovengenoemde data in de kerkzaal op groot scherm te zien 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: om 20.00 uur 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie  
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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MUSEUMBEZOEK: ‘BESMET’ 
Samen naar de expositie in Rijksmuseum Boerhave  
 

We hebben in het afgelopen jaar 
aan den lijve ervaren hoe het is 
om geconfronteerd te worden met 
een pandemie. De hele wereld 
kwam tot stilstand. In Museum 
Boerhave in Leiden stond in het 
afgelopen voorjaar toevallig een 
tentoonstelling over dit thema op 
de agenda. In een expositie 
getiteld Besmet, die loopt van juli 
tot januari, laat het museum zien 
hoe men vroeger omging met 

epidemieën. Welke inzichten bieden historische epidemieën ons voor de 
toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap? In de tentoonstelling 
staan wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen. De Plague Dress is 
een kunstwerk in zeventiende-eeuwse stijl van ruwe zijde en handgekleurd 
met walnootschillen. Vroeger dacht men namelijk dat walnoten de pest 
konden genezen. Ook zijn er indrukwekkende historische wasmoulages van 
gezichten die de ernst van besmettelijke ziekten tonen. Deze wasmoulages 
werden gebruikt voor educatieve doeleinden. Daarnaast toont een film 
herkenbare beelden uit de afgelopen maanden waarin de maatschappelijke 
strijd tegen het coronavirus centraal staat. Op het moment van schrijven is 
toegang alleen mogelijk met een van tevoren online gekocht kaartje, dat te 
koop is via de website van het museum: www.rijksmuseumboerhaave.nl. Wie 
hulp nodig heeft bij het bestellen van een kaartje kan onderstaand 
telefoonnummer bellen. Gaat u, ga jij mee? Welkom! Dan zien we u of jou 
graag om 10.30 uur bij de ingang van het museum.  
 
Data: woensdag 14 oktober  
Tijd: 10.30 uur verzamelen bij de ingang van het museum 
Plaats: Museum Boerhave, Lange Sint Agnietenstraat 10 in Leiden, ligt op ongeveer 
10 minuten lopen van het Centraal Station; het museum is gelegen achter de 
Haarlemmerstraat, de grote winkelstraat van Leiden 
Kosten: entree en lunch voor eigen rekening 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
WIE ZIJN WIJ? 
 

De Adventskerk is een geloofs-
gemeenschap in Zoetermeer, waar mensen 
uit een aantal progressieve 
kerkgenootschappen – doopsgezinden, 
remonstranten,  vrijzinnig protestanten en 
andere zinzoekers – samen kerk zijn onder 
de naam Vrijzinnig Christelijke 
Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ). 
Deze groepen vinden elkaar in de 
overtuiging dat liefde, tolerantie en respect 
wezenlijk zijn voor het geloof. In onze kerk 
is ieder vrij om zijn geloof op zijn of haar 
eigen wijze te beleven. De remonstranten 
waren in 1986 het eerste kerkgenootschap 
ter wereld dat de inzegening van een 
homohuwelijk mogelijk maakte. De doopsgezinden waren de eerste kerk 
waarin ook vrouwen predikant konden zijn. De vrijzinnig protestanten 
ontstonden vanuit de gedachte dat geloof en wetenschap elkaar niet hoeven te 
bijten. Er zijn ook kritische katholieken die in onze kerk een toevlucht 
vinden. We hopen samen een thuis te kunnen zijn voor een ieder die op een 
hedendaagse manier wil geloven vanuit christelijke waarden als geloof, hoop 
en liefde. 

 
VERENIGING EN BESTUUR 
 

De VCGZ is een vereniging met een algemene ledenvergadering. Daarnaast 
is er een bestuur dat bestaat uit zes leden, die zich met hart en ziel inzetten 
om onze gemeenschap tot een fijne plek te maken om te zijn. Het bestuur 
staat onder leiding van Nico van Walsum. De predikant van onze gemeente is 
Karl van Klaveren, die woonachtig is in Den Haag en daar ook predikant is 
van de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk. Hij is ook vertaler spiritualiteit, 
theologie en filosofie voor uitgeverij Ten Have. Hij werkt als voorganger in 
deeltijd voor onze kerk en werkt op maandag in Zoetermeer. Er is ook een 
pastoraal team, dat hem ondersteunt in zijn werk, dat bestaat uit drie leden: 



			14	

Marja Hofman, Toon Vessies en Wieger Visser. 

 
HET KERKGEBOUW 
 

Momenteel staat ons mooie kleine kerkgebouw in een woonwijk. Maar in de 
tijd dat de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH) plannen maakte en 
geld inzamelde voor een eigen gebouw, moest de wijk waarin de kerk zou 
komen nog worden bedacht. In 1952 was er sprake van een uitbreidingsplan 
van de gemeente Zoetermeer bij het nog aan te leggen Wilhelminapark, 
achter de Dorpstraat. Hierin was ook ruimte voor een kerk gereserveerd. De 
prijs voor grond en gebouw was 80.000 gulden en werd door de vereniging 
opgebracht. Zo werd in 1955 de Adventskerk gebouwd. De architect was A. 
van Eck uit Voorburg die een ontwerp maakte in de stijl van de Delftse 
School. Het gebouw werd in slechts vijf maanden neergezet en op 20 
december 1955 kon de Adventskerk al in gebruik worden genomen.  

 
KUNST IN DE KERK: DE DUIF  
 

In 2004 heeft een van de leden het fraaie 
glas-in-loodraam geschonken dat boven de 
preekstoel is geplaatst waarin een duif is 
afgebeeld. Het raam is een ontwerp van 
Carel Bruens en is vervaardigd in glasatelier 
Jilleba in Leiden. Het oorspronkelijke 
venster was gelijk aan het venster in de muur 
boven de entree. De duif is een symbool van 
de heilige Geest die ons verlicht met haar 
vuur.  

 
KUNST IN DE KERK: DE DAVIDSTER  
 

Boven de ingang van de Adventskerk bevindt zich een raam met daarop de 
Davidster. Wat in 1955 de vrijzinnig hervormden en de architect A. van Eck 
bewogen heeft om de kerk te voorzien van deze ster, is niet duidelijk. De 
Davidster stelt een hexagram voor: twee driehoeken die samen een zeshoek 
vormen. Het is als symbool al vanaf de oudheid bekend. Dat de Davidster 
boven de ingang is aangebracht, valt wellicht te herleiden naar de 
Middeleeuwen toen alchemisten het hexagram gebruikten als symbool van de 
drie-eenheid. Eén driehoek staat voor wat vuur is, geest, mannelijk. De 
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andere driehoek staat voor water, materie en vrouw. Als samenspel wijzen zij 
op de liefde tussen God en de wereld en tussen man en vrouw. De symboliek 
van het hexagram omgeven door een cirkel wijst ook in die richting, 
aangezien deze staat voor de goddelijke geest. Maar het blijft gissen waarom 
juist dit symbool boven de ingang van de Adventskerk is aangebracht. Wie 
het weet mag het zeggen.  
 

 
 
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 activiteiten vaak een 
korting. Lidmaatschapsgelden en donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. 
 
OECUMENE IN ZOETERMEER 
 

De VCGZ Adventskerk werkt samen met andere Zoetermeerse kerken in het 
plaatselijke Beraad van Kerken. Ook is er wel samenwerking met andere 
religies en levensbeschouwingen die verenigd zijn in het 
Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. Van de kerken in Zoetermeer 
zijn het vooral het Apostolisch Genootschap en de PKN Wijkgemeente 
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Zoetermeer Noord met wie samenwerking wordt gezocht. Ook het Feest van 
de Geest mag genoemd worden, dat om het jaar plaatsvindt en plaatselijke 
kunstenaars wil verbinden aan kerken.  
 
LANDELIJKE ORGANISATIES  
 

De landelijke organisaties van de remonstranten, doopsgezinden en de 
vrijzinnig protestanten zijn bijzonder actief en hebben een landelijk kantoor, 
een eigen website en een regelmatig tijdschrift. Op pagina 19 van dit 
jaarprogramma treft u een lijst aan met links naar de websites van 
verschillende organisaties, waarbij leden van de VCGZ zijn aangesloten.  
 

WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
 

De Adventskerk heeft een website, die 
wordt beheerd door Marcia Boeijinga 
en Jenny Sulkers. Het adres is: 
www.vcgz.nl. U kunt daar alle actuele 
informatie vinden. Verder hebben we 
een eigen nieuwsbrief, die viermaal 
per jaar verschijnt en wordt 
geredigeerd door Jolande Annema (e-

mail: redactie@vcgz.nl). Wie op de verzendlijst van de nieuwsbrief wil 
komen, kan zich opgeven bij onze secretaris, Marja Hofman (e-mail: 
secretaris@vcgz.nll).  
 
VERHUUR VAN ZALEN 
 

Het is mogelijk om de kerkzaal of de bijzaal van de kerk te huren. 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, 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 
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ook regelmatig gehuurd voor trouwplechtigheden, familiebijeenkomsten, 
muziek- en zanguitvoeringen. Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via: verhuur@vcgz.nl, of Nico van Walsum (tel. 079 352 35 08). 
 

MINDER IS MEER 
 

De werkgroep ‘Minder is Meer’ is een 
aantal jaren geleden begonnen vanuit de 
gedachte dat geloof meer is dan een 
kwestie van mooie woorden. Om de daad 
bij het woord te voegen is deze groep 
opgericht met als bijzonder aandachtspunt 
de ecologische crisis. Ook in het nieuwe 
seizoen willen we bijeenkomen om te 
zien wat we heel concreet in de stad 

kunnen doen aan de klimaatcrisis, die nog altijd urgent is. De mensen die zich 
eerder hebben aangemeld krijgen een uitnodiging om mee te denken en 
vooral ook mee te doen. Denk alvast maar na welke ideeën we handen en 
voeten zouden kunnen geven in de praktijk. Wie meer wil weten over  de 
werkgroep of zich wil aanmelden kan contact opnemen met Jenny Sulkers, 
tel. 06-51044981. 
 
WERKGROEP LITURGIE 
 

In het afgelopen seizoen kwam een aantal mensen uit onze kring spontaan 
bijeen om nieuwe liederen te zoeken voor de vieringen. Samen met organist 
Henk Ruiter komen ze om de paar maanden bijeen om de liederenoogst te 
verrijken en die vondsten ook samen te zingen. Het resultaat moet in de 
komende jaren voelbaar worden in de liturgie. De deelnemers zijn allen 
voorganger in de Adventskerk, maar we zouden het mooi vinden als er ook 
kerkgangers in onze groep zouden plaatsnemen met belangstelling voor 
liturgie. Wie hier meer over wil weten kan contact opnemen met de 
secretaris: Marja Hofman, tel. 079-3520430, secretaris@vcgz.nl. 
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CONTACT MET DE VCGZ 
 
 
 
Bestuursvoorzitter  
Nico van Walsum – e-mail: voorzitter@vcgz.nl / tel. 079-3523508  
 
Vice-voorzitter  
Jenny Sulkers 
 
Secretaris  
Marja Hofman-de Groot – e-mail: secretaris@vcgz.nl / tel. 079-3520430  
 
Penningmeester  
Nicolet Veldman – e-mail: penningmeester@vcgz.nl 
 
Algemene bestuursleden 
Toon Vessies 
Wieger Visser 
 
Voorganger 
Karl van Klaveren – e-mail: voorganger@vcgz.nl / tel. 06-11041992 
 
Pastoraal team 
Marja Hofman-de Groot 
Toon Vessies 
Wieger Visser 
 
Coördinator preekrooster  
Jolande Annema  
 
Coördinator organisten  
Erica Gunzel-van der Straeten 
 
Coördinator nieuwsbrief 
Jolande Annema – e-mail: redactie@vcgz.nl 
 
Coördinator webteam 
Marcia Boeijinga – e-mail: marcia.boeijinga@gmail.com 
 
Coördinator communicatie 
Jenny Sulkers 



			19	

 
Coördinator tuincommissie  
Nico van Walsum  
 
Coördinator verhuur  
Nico van Walsum – e-mail: verhuur@vcgz.nl / tel. 079-3523508, 
 
 
 
WEBSITES EN TIJDSCHRIFTEN 
 
 
Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ) 
– Website: www.vcgz.nl 
– Periodiek: Nieuwsbrief VCGZ 
– Meer informatie: Nico van Walsum, tel. 079-3523508 
 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) 
– Website: www.doopsgezind.nl 
– Tijdschrift: Doopsgezind 
– Meer informatie: Max Hofman, tel. 079-3520430  
 
Remonstrantse Broederschap 
– Website: www.remonstranten.nl 
– Tijdschrift: AdRem 
– Meer informatie: Marcia Boeijinga, tel. 06-29359675 
 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) 
– Website: www.vrijzinnig.nl 
– Tijdschrift: VrijZinnig 
– Meer informatie: Wieger Visser, tel. 06-22453256 
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KERKDIENSTEN  
 
Tweemaal per maand is er een kerkdienst, waarbij onze eigen voorganger in 
de regel voorgaat op de tweede zondag van de maand. Naast de kerkdienst is 
er ook een meditatievesper op de eerste zaterdag van de maand (zie pag. 5). 
Kerkgangers wordt in verband met beperkte zitplaatsen (maximaal 16 stoelen 
in verband met de anderhalve meter) gevraagd om zich van tevoren aan te 
melden via het volgende e-mailadres: secretaris@vcgz.nl, of indien dat niet 
mogelijk is via het telefoonnummer van de secretaris: 079-3520430. 
 
 
 
2020 
 
September 
zondag         13     ds. Karl van Klaveren                Adventskerk    10.30 u 
zondag         27   da. Len Lafeber                    Adventskerk    10.30 u 
 
Oktober  
zondag         11   ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag         25   ds. Peter Wilbrink                   Adventskerk    10.30 u  

       
November  
zondag            8    ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag         22   mw. Nel Verburg (Eeuwigheidszondag)     Adventskerk    10.30 u 
 
December  
zondag         13   da. Monique van Zoest                 Adventskerk    10.30 u 
woensdag     23    meditatie voor Kerstavond              Adventskerk    20.30 u 
donderdag    24    meditatie op Kerstavond               Adventskerk    20.30 u 
vrijdag         25   ds. Karl van Klaveren (Eerste Kerstdag)      Adventskerk     10.30 u 

 
 
2021  
 
Januari  
zondag         10    ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag         24    ds. Eric Cossee                     Adventskerk    10.30 u 
    
Februari 
zondag         14   ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag         28   da. Marjan Driessen                  Adventskerk    10.30 u 
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Maart 
zondag         14   ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag      28   ds. Peter Wilbrink (Palmzondag)                 Adventskerk    10.30 u 
 
April 
donderdag        1     dhr. Toon Vessies (Witte Donderdag)      Adventskerk    19.30 u 
zondag             4      mw. Nel Verburg (Pasen)              Adventskerk    10.30 u 
zondag         25      ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
 
Mei 
zondag            9   da. Monique van Zoest                Adventskerk    10.30 u 
zondag          23   ds. Karl van Klaveren (Pinksteren)        Adventskerk    10.30 u 
 
Juni 
zondag        13   ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag        27   ds. Hans Le Grand                    Adventskerk    10.30 u 
  
Juli 
zondag        11   da. Marijke Kwant                   Adventskerk    10.30 u 
zondag        25   dhr. Toon Vessies                   Adventskerk    10.30 u 
 
Augustus 
zondag           8   da. Len Lafeber                    Adventskerk    10.30 u 
zondag        22   da. Durkje Sikkema                  Adventskerk    10.30 u 
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ANDERE ACTIVITEITEN  
 
De activiteiten zullen in dit seizoen plaatsvinden in de grotere kerkzaal om 
afstand te kunnen garanderen zolang dat nodig is. U hoeft zich niet aan te 
melden voor de kringen of lezingen, maar het is wel zo dat er niet meer dan 
12 tot 15 mensen tegelijk in de kerkzaal kunnen. Dat betekent dat we zolang 
de coronamaatregelen van kracht zijn, een limiet moeten hanteren. Het spijt 
ons geweldig dat we als kerk zo te werk moeten gaan, maar we hopen op uw 
begrip. 
 
 
 
2020 
 
September 
zaterdag         5   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       21   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       15.00 u 
maandag       21   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       20.00 u 
maandag       28   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
Oktober  
zaterdag         3   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       12   The Story of God                 Adventskerk       20.00 u 
maandag       14   Museumbezoek: ‘Besmet’                Museum Boerhave       10.30 u 
maandag       19   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       15.00 u 
maandag       19   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       20.00 u 
maandag       26   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
November  
maandag         2  Lezing ‘Maria Magdalena in de kunst’    Adventskerk       20.00 u 
zaterdag         7    L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag         9   The Story of God                 Adventskerk       20.00 u 
maandag       16   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       15.00 u 
maandag       16   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       20.00 u 
maandag       30   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
December   
zaterdag         5   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       14   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       15.00 u 
maandag       14   Filosofen over de tien geboden         Adventskerk       20.00 u 
woensdag     23   Meditatie voor Kerstavond           Adventskerk       20.30 u 
donderdag    24   Meditatie op Kerstavond             Adventskerk       20.30 u 
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2021  
 
Januari  
zaterdag         2   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       18   Gaat de wereld naar de knoppen?       Adventskerk       15.00 u 
maandag       18   Gaat de wereld naar de knoppen?        Adventskerk       20.00 u 
maandag       25   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
Februari 
maandag         1   The Story of God                 Adventskerk       20.00 u 
zaterdag         6   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       15   Gaat de wereld naar de knoppen?         Adventskerk       15.00 u 
maandag       15   Gaat de wereld naar de knoppen?        Adventskerk       20.00 u 
maandag       22   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
Maart 
maandag         1   The Story of God                 Adventskerk       20.00 u 
zaterdag         6   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag         8   Lezing ‘Vrijzinnig en groen’             Adventskerk       20.00 u 
maandag       15   Gaat de wereld naar de knoppen?         Adventskerk       15.00 u 
maandag       15   Gaat de wereld naar de knoppen?        Adventskerk       20.00 u 
maandag       29   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
April 
zaterdag         3   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       19   Gaat de wereld naar de knoppen?         Adventskerk       15.00 u 
maandag       19   Gaat de wereld naar de knoppen?        Adventskerk       20.00 u 
maandag       26   Krant op tafel                    Adventskerk       15.00 u 
 
Mei 
zaterdag         1   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag       10   Gaat de wereld naar de knoppen?         Adventskerk       15.00 u 
maandag       10   Gaat de wereld naar de knoppen?        Adventskerk       20.00 u 
 
Juni 
zaterdag         5   L even in aandacht                 Adventskerk         9.30 u   
maandag         7   Gaat de wereld naar de knoppen?         Adventskerk       15.00 u 
maandag         7   Gaat de wereld naar de knoppen?        Adventskerk       20.00 u 
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