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VEELKLEURIG GELOVEN 
 

 
 
De Adventskerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Zoetermeer. Het is 
een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten 
en ook kritische katholieken en andere zinzoekers. Ons mooie kerkje staat in 
het oude centrum van de stad. 
 
Geloof wordt door ons beleefd als een kleurrijke zoektocht die uitgaat van de 
bevlogen vrijheidsdroom van de Bijbel. Deze pelgrimstocht, die begon met 
Mozes en Jezus, zien wij als een beweging die gekenmerkt wordt door  
gastvrijheid, gerechtigheid en liefde. Vrijheid is voor ons een geschenk voor 
alle mensen op aarde en geen reden tot vrijblijvendheid. Onze kerk wil ruimte 
bieden aan mensen die zelf willen bepalen wat ze geloven, maar zich 
geïnspireerd weten door Jezus van Nazareth.  
 
Hopelijk blijkt dit alles ook uit dit boekje: een veelkleurig programma gericht 
op vogels van diverse pluimage. U of jij bent van harte uitgenodigd om mee 
te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

ds. Karl van Klaveren  
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VIERING EN MEDITATIE 
 
 

 
 
KERKDIENSTEN 
Elke tweede en vierde zondag van de maand 
 
Tweemaal per maand vieren we het licht, het leven en de liefde. We doen dat 
met liederen en gebeden, woorden en stilte. Daarna gaan we terug de wereld 
in om het waar te maken. Na de dienst is er een samenzijn met koffie en thee. 
Onze eigen voorganger is ds. Karl van Klaveren.  
   
Data en tijd: in de regel elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur 
(zie voor overzicht van de data achter in dit programmaboekje) 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 

 
ONBEVANGENHEID 
Kerstavondviering met mantrazingen en meditatie 
 
Het thema voor de Kerstavond is ‘Onbevangenheid’. In de hele wereld 
komen op deze avond mensen bijeen om zich voor een uur, voor een dag of 
voor een leven te verbinden aan het verlangen naar een wereld waarin niet 
duisternis het laatste woord zal hebben. Middels de kracht van  
een lichtritueel willen wij onze verbondenheid met elkaar en met de wereld  
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tot uitdrukking brengen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Linda 
Hessing, Peter van den Hoek en Olivier Manche. Zij begeleiden ons bij het 
zingen van enkele mantra’s met harp, cello, gitaar en klankschalen. Na afloop 
bent u van harte welkom bij de thee. Deze viering wordt verzorgd door 
Saskia  Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk 
verzorger). 
   
Datum: dinsdag 24 december 
Tijd: inloop vanaf 20.30 uur, aanvang: 21.00 uur  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee 
Informatie: Toon Vessies en Saskia Stolwijk, tel. 079-3310560 
 
 
LEVEN IN AANDACHT 
Boeddhistisch-christelijke meditatie 
 
Elke eerste zaterdag 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 
om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij 
alles wat je doet en laat. Boeddhistische 
meditatie en christelijke levensbeschouwing 
bieden steeds 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 mantra’s, een 
ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten 
vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee. 
De meditaties worden gegeven door Saskia  Stolwijk (lichaamsgericht 
therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 
   
Data: elke eerste zaterdag van de maand: 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 
december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 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. 079-3310560 
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GESPREKSKRINGEN 
 
WAT IS VRIJZINNIG? 
Op zoek naar onze wortels en identiteit  
 
Wat is vrijzinnig? Die vraag zorgt altijd weer voor discussie. Daarom lijkt het 
goed om eens in de geschiedenis te duiken en te zien hoe die zogenaamde 

‘vrijzinnigheid’ is ontstaan. Deze manier 
van geloven blijkt oude papieren te 
hebben. Ze heeft ook onze Nederlandse 
cultuur sterk bepaald. Mensen als Erasmus, 
Menno Simons, Arminius, Hugo de Groot 
en Spinoza stonden aan de wieg van de 
‘geest van tolerantie’ die we lang 
koesterden als onze nationale identiteit. Op 
de  eerste avond bespreken we de traditie 
waarin we staan a.d.h.v. een overzichtelijk 

artikel van prof. dr. Eric Cossee, Tegendraadse theologie: Een terugblik op 
vier eeuwen vrijzinnigheid in Nederland (1999). Op de tweede avond willen 
we stilstaan bij de vraag wat vrijzinnig geloven voor ons betekent. Waar vind 
je steun in? Wat is voor ons de relevantie van de Bijbel? Op de derde avond 
staat de toekomst van de vrijzinnigheid centraal. Wat is de plaats van religie 
in de geseculariseerde 21e eeuw? En welke rol kan onze kerkgemeenschap 
spelen? Hoe gaan we als Adventskerk verder? Het programma is als volgt: 
 
1 oktober – Doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten: hoe 
zijn ze ontstaan en waar staan ze voor? (thuis artikel van Eric Cossee lezen) 
12 november – Hoe staan we zelf in het geloof en in deze wereld? 
14 januari – De toekomst van het vrijzinnig geloven en van onze kerk 
 
Deze gesprekskring staan onder leiding van ds. Karl van Klaveren. Wie zich 
van tevoren opgeeft ontvangt een kopie van het artikel van prof. Cossee, dat 
we tevoren lezen voor de eerste bijeenkomst.  
 
Data: op de dinsdagen (!) 1 oktober, 12 november en 14 januari  
Tijd en plaats: keuze uit een middagkring om 15.00 uur in de Adventskerk en een 
avondkring om 20.00 uur thuis bij mw. Miep Diekman, Annaplaats 6, Zoetermeer 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee 
Informatie en aanmelding: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN 

Leeskring over wijsgerige ethiek  
 
Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit verschillende 
invalshoeken: de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metafysica, 
de wijsgerige antropologie, de kennisleer, de esthetica of de ethiek. In dat 
laatste perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring. 
We willen dat doen aan de hand van Erfenis zonder testament: Filosofische 
overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015). In dit boek gaan Hans 
Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op 
oeroude ethische vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van 
bekende filosofen – van Spinoza tot Georges Bataille, en van Hannah Arendt 
tot René Girard – die de problematiek vanuit onverwacht perspectief 
belichten. Met hun diepgang weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien 
geboden te openen, waardoor dit boek voor zowel filosofisch als theologisch 
geïnteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn. Filosoof Hans 
Achterhuis en letterkundige Maarten van Buuren komen beiden uit een 
gelovig milieu. Als inmiddels seculiere denkers vragen ze zich af: hebben de 
tien geboden ons nog iets te zeggen? Ieder gebod wordt eerst onderzocht op 
zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn 
doorgetrokken naar de actualiteit, vaak via een grote denker of actueel thema. 
Deze leeskring staat onder leiding van ds. Karl van Klaveren. Van de 
deelnemers wordt gevraagd om vooraf thuis de hieronder aangegeven 
pagina’s te lezen uit het boek. 
 
Data: maandag 16 september (Marcel Gauchet en eerste gebod: p. 7-12 en p. 32-59) 
– maandag 7 oktober (Spinoza en eerste gebod: p. 13-31) – maandag 4 november 
(Louis Althusser en tweede gebod: p. 59-79) – maandag 2 december (Fukuyama en 
derde gebod: p. 80-101) – maandag 6 januari (Max Weber en vierde gebod: p. 102-
119) – maandag 3 februari (Hannah Arendt en vijfde gebod: p. 120-141) – maandag 
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24 februari (Georges Bataille en zesde gebod: p. 142-162) – maandag 16 maart 
(Tristan en Isolde en zevende gebod: p. 163-182) – maandag 6 april (John Locke en 
achtste gebod: p. 183-202) – maandag 18 mei (Nietzsche en negende gebod: p. 203-
223) – maandag 8 juni (René Girard en tiende gebod: p. 224-250).  
 

Tijd: Op genoemde dagen is er steeds een middagkring om 15.00 uur en een 
avondkring om 20.00 uur, waaruit u kunt kiezen. 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
 
 
WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING 
Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West 
 

In de wereld van vandaag is kennis van de 
verschillende religies onontbeerlijk om de 
verhoudingen tussen volkeren en culturen 
te begrijpen. Deze leeskring biedt een 
inleiding op de grote wereldreligies. We 
gaan uit van een magistraal boek: 
Wereldreligies in woord en beeld (2007) 
van Kevin O’Donnell, dat nog steeds 
verkrijgbaar is via bol.com. We beginnen 
bij de oorsprong van de religie en de 
theorieën die daarover ontstonden in de 
19e eeuw. In deze eerste bijeenkomst 
besteden we ook aandacht aan ‘schriftloze 
religies’. Daarna komen het Jodendom en 
het Hindoeïsme aan de orde, twee 

stroomgebieden die de oorsprong zouden worden van een aantal andere 
wereldreligies. India en Israël werden de kraamkamers van de godsdiensten 
van oost en west. Een veelbesproken godsdienst die voortvloeide uit het 
Jodendom was de Islam. Het Sikhisme, dat als laatste wordt besproken, was 
een kruisbestuiving van oost en west, die ontstond in de 16e eeuw. Het boek 
van O’Donnell geeft inzicht in de belangrijkste ideeën, leraren en geschriften 
van elke godsdienst en is rijk geïllustreerd. De kring staat onder leiding van 
ds. Karl van Klaveren. Bij elke bijeenkomst wordt een aanhanger van de 
betreffende religie uitgenodigd als gast. Van de deelnemers wordt gevraagd 
om thuis van tevoren de volgende pagina’s te lezen:  
 

21 oktober – Oorsprong van de religie (p. 6-18) 
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9 december – Jodendom (p. 88-115) 
20 januari – Hindoeïsme (p. 19-42) 
2 maart – Islam (p. 142-167) 
11 mei – Sikhisme (p. 66-87) 
 

In het volgende seizoen komen aan bod: Zoroastrisme en Bahai; Boeddhisme 
en Jaïnisme; Christendom; Confucianisme, Taoïsme en Shintoïsme.  
 
Data: maandag 21 oktober, 9 december, 20 januari, 2 maart en 11 mei 
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 en donateurs 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
 
 
DE KRANT OP TAFEL 
Samen in gesprek over de actualiteit 
 
De Krant op Tafel is een 
gezellige middag rond een tafel 
met het nieuws in het midden. 
In deze kring vragen we iedere 
deelnemer om interessante 
artikelen uit hun dagbladen of 
tijdschriften  te knippen en mee 
te nemen. Voor de pauze met 
koffie en thee inventariseren 
we de oogst. Daarna gaan we erover met elkaar in gesprek, waarbij we voors 
en tegens van een bepaald standpunt afwegen. De praktijk leert dat we op 
deze manier vaak heel geanimeerd het belangrijkste nieuws van de maand 
bespreken. Overigens mag u bij deze gesprekskring ook dingen meenemen 
uit uw persoonlijk leven: een foto, een geboortekaartje, een geliefd voorwerp 
of iets anders wat gespreksstof oplevert. We beginnen elke bijeenkomst met 
een item van NOS op 3 of Zondag met Lubach. 
 
Data: maandag 30 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 17 februari 
(eerder dan gewoonlijk!), 30 maart en 27 april  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3  
Tijd: 15.00 uur 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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LEZINGEN EN WORKSHOPS 
 

 
DIVINA COMMEDIA IN DE KUNST 
Lezing over Dante’s meesterwerk in de verbeelding  
 
De ‘Goddelijke Komedie’ van Dante Alighieri (1265-1321) behoort tot de 
literaire meesterwerken van de Europese cultuur. In honderd zangen 
beschrijft Dante zijn tocht door de hel over de louteringsberg naar het 
paradijs. Als begeleiders heeft hij de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice 
en de mysticus Bernard van Clairvaux. Vele kunstenaars hebben zich in de 
loop der eeuwen laten inspireren door het beeldend taalgebruik van Dante. In 
deze lezing, gegeven door kunsthistorica Marian van Caspel, wordt Dante’s 
reis verbeeld aan de hand van werk van Botticelli, Michelangelo, Rodin, 
William Blake, Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig. De Commedia, 
zoals het werk oorspronkelijk heette, kent een enorme rijkdom aan 
personages: meer dan zeshonderd historische en mythologische figuren 
worden bij naam genoemd. Aan vele van deze personen zitten verhalen vast, 
zoals het ontroerende verhaal van de geliefden Francesca en Paolo, 
tijdgenoten van Dante. In de tweede kring van de hel, die van de wellustigen, 
worden zij in een razende storm eeuwig door de lucht rondgesleurd. Deze 
lezing is bedoeld als een kennismaking met de Divina Commedia en laat zien 
dat het verhaal van Dante meer over ons gaat dan dat we zouden kunnen 
bevroeden. 
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Datum: maandag 23 maart  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro niet-leden en 5,00 euro leden en donateurs 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
 
 
STERRENSTOF ZIJT GIJ 
Lezing over astronomie en ons wereldbeeld 
 
Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het universum. 
Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het heelal fysiek leren 
kennen, van onze aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Wat is de 
plaats van onze kleine planeet in het grote geheel? Hoe zijn wij mensen en 
het andere leven op aarde uit gas en sterrenstof ontstaan? Zou er op andere 
planeten ook leven kunnen zijn? 
Langzaam verandert onze 
ruimtereis in een filosofische 
reis, die ook Margot haar 
persoonlijke zoektocht naar 
betekenis reflecteert. Wat 
betekent de kennis dat we uit 
sterrenstof bestaan voor ons? Hoe 
ga je om met je eigen nietigheid? 
Hoe kun je je nog geborgen 
voelen in een oneindig heelal? 
Worstelend met deze vragen 
vond ze houvast bij Spinoza, de filosoof die bijna 400 jaar geleden al zijn 
holistische visie van het universum ontwikkelde. Een visie waarin God, de 
mens, de natuur en het Heelal samenvallen, en waarin wetenschap, filosofie 
en spiritualiteit een geheel vormen. Deze visie werd zelfs door Albert 
Einstein onderschreven toen hij zei: ‘Ik geloof in Spinoza's God, die zichzelf 
openbaart in de wetmatige harmonie van de wereld’.  
 
Datum: vrijdag 8 november 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden en donateurs,  
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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DE KUNST VAN HET ONTSPULLEN 
Lezing met workshop  
 
Elk jaar maakt de werkgroep ‘Minder is Meer’ van de Adventskerk een 
thema bespreekbaar, dat de last die we onszelf en de aarde opleggen lichter 
maakt. Vanuit de bijbelse gedachte dat het zinvol is om te leren genieten van 
het kleine en genoegen te nemen met minder hebben we dit jaar Gera van 
den Berg uitgenodigd. Gera is een deskundige in het ontspullen, een nieuwe 
trend die bekend werd door Tidying up with Mary Kondo, een programma dat 
wordt uitgezonden op Netflix. Ontspullen betekent dat je kritisch kijkt naar 

wat je in huis hebt, maar ook 
probeert om rust te brengen in je 
hoofd door jezelf te omringen 
met minder rommel. Een 
opgeruimd huis is het begin van 
een opgeruimde geest! In deze 
tijd van welvaart en consumeren, 
van kasten vol kleren, speelgoed 
en hebbedingetjes, ontdekken 
steeds meer mensen de waarde 
van het ontspullen. Als je besluit 
alleen die spullen te houden of 
aan te schaffen die je ook echt 
gebruikt of belangrijk vindt, 

krijg je veel meer ruimte – niet alleen in je huis, maar in je hele leven. Zeker 
met opgroeiende kinderen is het effect goed merkbaar. In haar boek Op orde! 
voert Gera van den Berg een pleidooi voor ontspullen. Op een lichtvoetige en 
praktische manier vertelt ze over de waarde van minimaliseren in de praktijk 
van alle dag. Gera van den Berg is moeder van vijf kinderen en schrijft voor 
haar populaire Facebookblog Op Orde en een column in het Nederlands 
Dagblad. In deze lezing annex workshop willen we luisteren naar haar 
verhaal en ook praktisch met elkaar ideeën uitwisselen over ontspullen in 
onze overvolle tijd. 
 
Datum: maandag 10 februari  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Tijd: 20.00 uur 
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden en donateurs 
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 
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SAMEN KIJKEN EN DOEN 
 
ECOWEIGHT WATCHER CLUB 
Een ecologische werkgroep 
 
In het vorige seizoen kwamen we met een 
groep van vijftien enthousiastelingen bijeen 
om werk te maken van ons eigen ecologisch 
gedrag. Aan de hand van de documentaire 
‘Demain/Tomorrow’ verdiepten we ons in de 
voedselproblematiek. Welke mogelijkheden 
zijn er om verschil te maken op dit front, dat 
bij ons thuis begint. Het vereist een andere 
bewustere manier van boodschappen doen, 
en ook een ander politiek beleid. We zagen 
inspirerende voorbeelden van openbare 
volkstuintjes in de stad. Een idee voor ons 
als kerk die een eigen tuin bezitten? In de 
bijeenkomst van dit jaar willen we ons aan 

de hand van dezelfde documentaire (deel 2) richten op het energievraagstuk. 
Ook daar liggen genoeg uitdagingen op ons te wachten, van zonnepanelen, 
energiezuinig rijden, anders op vakantie gaan, compenseren van vliegreizen 
tot en met de manier waarop je doucht en je tanden poetst. Bewust leven 
willen we in deze bijeenkomst bij elkaar 
stimuleren, en elkaar ook vragen wat we er 
persoonlijk mee doen. We verzamelen ook tips 
met elkaar in deze werkgroepavond van ‘Minder 
is Meer’. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet aan 
te melden. Wie er eerder was krijgt een 
persoonlijke uitnodiging. Laten we deze wereld 
samen een beetje mooier maken. ‘Wees zelf de 
verandering die je wenst’ (Mahatma Gandhi). 

 
Datum: maandag 28 oktober  
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur 
Kosten: gratis toegang 
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LUNCHBIOS: ‘TEGENDRAADS GELOVEN’ 
Films met lunch en nagesprek  

  
Dat de kerkgeschiedenis donkere bladzijden telt weten we, maar in 
tweeduizend jaar christendom zijn er ook mensen geweest die met hun geloof 
de wereld inspireerden of zelfs veranderden. Daarom dit seizoen in de 
lunchbios aandacht voor tegendraadse gelovigen die opkwamen voor de 
menselijkheid. Op zondag 13 oktober vertonen we de speelfilm Mary 
Magdalene (2018) over de recalcitrante vrouw die Jezus’ lievelingsleerling 
werd: Maria van Magdala, die vooral in apocriefe evangeliën een belangrijke 
rol zou gaan spelen. Op zondag 12 januari is de speelfilm Amazing Grace 
(2006) te zien over een van de drijvende krachten achter de afschaffing van 
de slavernij, William Wilberforce, die een overtuigd christen was. Op zondag 
8 maart is het de beurt aan Albert Schweitzer (2009), een speelfilm over de 
bekende vrijzinnige theoloog, die ook muzikaal zeer begaafd was, maar op 
latere leeftijd besloot om arts te worden in Afrika en de ook de Nobelprijs 
kreeg voor de vrede voor zijn ethiek van eerbied voor het leven. Jeroen 
Krabbé speelt in deze film de rol van Schweitzer. Elke filmvertoning begint 
met een lunch. 
 
Datum: zondag 13 oktober, 12 januari en 8 maart 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
Tijd: om 12.30 uur begint de lunch, de film start om 13.00 uur 
Kosten: 8,00 euro incl. lunch 
Informatie en aanmelding voor maaltijd: Nico van Walsum, tel. 079-3523508, e-
mail: verhuur@vcgz.nl 
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MUSEUMBEZOEK: ‘SJAMANISME, WINTI EN MEER’ 
Een tentoonstelling over de terugkeer van natuurreligies 
 
Er is in ons geseculariseerde tijdvak sprake van een verrassende terugkeer 
van een op natuurreligie gebaseerde spiritualiteit. In het Museum van 
Volkenkunde hebben ze een tentoonstelling gewijd aan dit fenomeen onder 
de titel ‘Helende kracht: Winti, sjamanisme en meer’. In dit evenement wordt 
aandacht geschonken aan Indiaanse meditatieve middelen zoals ayahuasca en 
de Surinaamse spiritualiteit van winti. Ook zijn er sjamanenmantels te zien en 
is er in de tentoonstelling een scala aan amuletten te bewonderen uit de hele 
wereld: van Groenland tot Pakistan en van Mexico tot Tibet. Wat zijn de 
ideeën en behandelmethodes van verschillende healers. Ook het werk van 
beroemde kunstenaars, zoals Damian Hirst, Joseph Beuys en Marina 
Abramovic, die zich met dit thema hebben beziggehouden, is te bewonderen 
in deze bijzondere overzichtsexpositie. We willen er met een groepje naartoe 
gaan. Ds. Karl van Klaveren zal een korte inleiding geven voordat we naar 
binnengaan. Na afloop gaan we samen lunchen in Leiden met wie daar voor 
voelt. 

 
Data: woensdag 27 november 
Tijd en plaats: om 10.30 uur verzamelen bij de kassa van het Museum van 
Volkenkunde, Steenstraat 1 in Leiden (300 meter lopen vanaf station Leiden 
Centraal, of anders bereikbaar vanaf het station met bus 4, 5 of 6, uitstappen bij halte 
Steenstraat) 
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 christelijke gemeenschap in het oude hart van 
Zoetermeer, waar mensen met verschillende achtergrond – doopsgezinden, 
remonstranten, vrijzinnig protestanten en andere zinzoekers – samen kerk 
zijn onder de naam Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap (VCGZ). De 
doopsgezinden vormen een vredeskerk die ontstond in de 16e eeuw door met 
name Menno Simons. De remonstranten gaan terug op Erasmus en Arminius 
en kwamen op voor de vrije wil in een streng calvinistisch Nederland. Het 
vrijzinnig protestantisme stamt uit de 19e eeuw en zocht vooral ruimte voor 
de verbinding van geloof en wetenschap. Daarnaast zijn er ook mensen uit 
andere tradities in onze kerk, die een plek zoeken om vrij en ongedwongen te 
geloven. Omzien naar elkaar vinden we een wezenlijk element van ons 
geloof. Want uiteindelijk wil een kerk toch vooral een gemeenschap van 
liefde en vrede zijn. 
 
BESTUUR, VOORGANGER EN VRIJWILLIGERS 
 

Het bestuur van de VCGZ bestaat uit zeven leden, die ondersteund 
worden door mensen die in commissies of als vertegenwoordiger bepaalde 
taken uit handen nemen van het bestuur. Daarnaast hebben ook de 
afzonderlijke kerkelijke denominaties (vrijzinnig protestanten, remonstranten 



			17	

en doopsgezinden) een bestuur, dat zorg draagt voor de contacten met de 
landelijke organisaties. Bestuursvoorzitter van de VCGZ is Nico van 
Walsum. De voorganger van onze kerk is ds. Karl van Klaveren, woonachtig 
in Den Haag. Hij werkt één dag per week voor onze kerk en is meestal op 
maandag in Zoetermeer. Het pastoraal team bestaat uit Marja Hofman, Toon 
Vessies en Wieger Visser.  Er zijn veel meer vrijwilligers werkzaam in onze 
kerk, waar wij heel dankbaar voor zijn. Mocht u ook iets willen doen neem 
dan contact op met het bestuur. Er zijn ook altijd mensen nodig die op 
zondag deurdienst willen doen of koffie en thee willen schenken op zondag 
en/of bij de activiteiten. 
 
WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
 

Het adres van onze website is: www.vcgz.nl. U vindt op die plaats allerlei 
informatie over onze kerk evenals de activiteiten in het komende seizoen. 
Daarnaast heeft de Adventskerk een nieuwsbrief, die elk kwartaal uitkomt en 
wordt geredigeerd door Jolande Annema (e-mail: redactie@vcgz.nl). Wie op 
de verzendlijst van de nieuwsbrief wil komen kan zich opgeven bij de 
secretaris, Marja Hofman (e-mail: secretaris@vcgz.nl).  
 
LID OF DONATEUR WORDEN 
 

Zoals gezegd gaat de Adventskerk uit van een kerkelijke vereniging, de 
Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ). Iedereen 
kan lid worden van deze vereniging. Indien gewenst kunt u ook 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 alleen 
deel wilt nemen aan lezingen en gesprekskringen. Leden en donateurs krijgen 
voor deze activiteiten vaak korting. Lidmaatschapsgelden en donaties zijn 
aftrekbaar voor de belasting.  
 
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. Verder beschikken we in de kerkzaal 
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over een piano en een orgel. Vanuit de kerkzaal loop je via een dubbele deur 
naar een kleine zijruimte: de Lindenberghzaal (zie foto), die plaats biedt aan 
ongeveer twintig tot dertig personen. Er is een keukenblok met warm en koud 
water, een koffiezetapparaat en een 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 
huwelijksplechtigheden, familiebijeenkomsten, muziek- en zanguitvoeringen. 
De akoestiek is uitstekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Nico van Walsum via het e-mailadres: verhuur@vcgz.nl, of telefonisch: 
079-3523508. 
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CONTACT 
 
 
Bestuursvoorzitter  
Dhr. N.G.P. van Walsum – tel. 079-3523508, e-mail: voorzitter@vcgz.nl 
 

Vice-voorzitter  
Mw. J.J. Sulkers 
 

Secretaris  
Mw. M.I.N. Hofman-de Groot – tel. 079-3520430, e-mail: secretaris@vcgz.nl 
 

Penningmeester  
Mw. N. Veldman – e-mail: penningmeester@vcgz.nl 
 

Algemene bestuursleden 
Dhr. W.M.G. Visser 
Dhr. T. Vessies  
 

Voorganger  
Dhr. ds. K. van Klaveren – tel. 06-11041992, e-mail: voorganger@vcgz.nl 
 

Pastoraal team 
Mw. drs. (th.) M.I.N. Hofman-de Groot – tel. 079-3520430 
Dhr. T. Vessies – tel. 079-3310560 
Dhr. W.M.G. Visser – tel. 06-22453256 
 

Coördinator preekrooster  
Mw. J. Annema  
 

Coördinator organisten  
Mw. E. Gunzel-van der Straeten 
 

Coördinator nieuwsbrief 
Mw. J. Annema – e-mail: redactie@vcgz.nl 
 

Coördinator website 
Mw. J.M. Boeijinga – e-mail: marcia.boeijinga@gmail.com 
 

Coördinator communicatie 
Mw. J.J. Sulkers 
 

Coördinator tuincommissie  
Dhr. N.G.P. van Walsum  
 

Coördinator verhuur  
Dhr. N.G.P. van Walsum – tel. 079-3523508, e-mail: verhuur@vcgz.nl 
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KERKDIENSTEN 
 
 
September 
zondag       8       ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag     22       ds. Peter Wilbrink                   Adventskerk    10.30 u 
 
Oktober  
zondag      13     ds. K. van Klaveren                  Adventskerk    10.30 u 
zondag      27       dhr. Toon Vessies, geestelijk verzorger      Adventskerk    10.30 u 
 
November  
zondag      10     ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag      24        ds. Peter Wilbrink (Eeuwigheidszondag)     Adventskerk    10.30 u 
 
December  
zondag        8       ds. Karl van Klaveren (Advent)          Adventskerk    10.30 u 
dinsdag      24           dhr. Toon Vessies en 
               mw. Saskia Stolwijk (Kerstnacht)          Adventskerk    21.00 u 
woensdag  25     ds. Wilhelm Lagrouw (Kerstdag)         Adventskerk    10.30 u 

 
Januari  
zondag      12     ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag      26        da. Kim Magnée                    Adventskerk    10.30 u 
 
Februari 
zondag        9     ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
zondag      23       da. Len Lafeber                    Adventskerk    10.30 u 
 
Maart 
zondag        8     ds. Karl van Klaveren  (40-dagentijd)       Adventskerk    10.30 u 
zondag      22       ds. Peter Wilbrink (40-dagentijd)         Adventskerk    10.30 u 
 
April 
donderdag    9         da. Durkije Sikkema (Witte Donderdag)     Adventskerk     19.30 u 
zaterdag      11     oecumenische Paaswake in Ichtuskerk       Parkdreef 258     22.00 u 
zondag     12      da. Monique van Soest (Pasen)           Adventskerk     10.30 u 
zondag       26     ds. Karl van Klaveren                 Adventskerk    10.30 u 
 
Mei 
zondag       10     da. Nel Verburg                     Adventskerk    10.30 u 
zondag       31       ds. K. van Klaveren (Pinksteren)          Adventskerk    10.30 u 
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Juni 
zondag      14     ds. Karl van Klaveren                  Adventskerk    10.30 u 
zondag      28       ds. Koen Holtzapffel                 Adventskerk    10.30 u 
 
Juli 
zondag      12     dhr. Toon Vessies, geestelijk verzorger      Adventskerk    10.30 u 
zondag      26       (nog in te vullen)                   Adventskerk    10.30 u 
 
Augustus 
zondag        9     mw. Mieke Speckens, geestelijk verzorger   Adventskerk    10.30 u 
zondag      23        dhr. Toon Vessies, geestelijk verzorger      Adventskerk    10.30 u 
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ANDERE ACTIVITEITEN 
 
 
 
September 
zaterdag         7   L even in aandacht               Adventskerk            9.30 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 
 
Oktober  
dinsdag            1   Wat is vrijzinnig?               Adventskerk         15.00 u 
dinsdag            1    Wat is vrijzinnig?               Annaplaats 6         20.00 u 
zaterdag         5   L even in aandacht               Adventskerk               9.30 u   
maandag         7   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           15.00 u   
maandag         7   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            20.00 u   
zondag           13     Luchbios                     Adventskerk           12.30 u   
maandag        21  Wereldreligies                 Adventskerk          20.00 u   
maandag        28  Krant op tafel                  Adventskerk         15.00 u 
maandag        28   Ecoweight Watcher Club          Adventskerk          20.00 u   
 
November  
zaterdag          2  L even in aandacht               Adventskerk             9.30 u   
maandag          4  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           15.00 u   
maandag          4  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           20.00 u   
vrijdag             8  Sterrenstof zijt gij                Adventskerk          20.00 u   
dinsdag           12  Wat is vrijzinnig?               Adventskerk          15.00 u 
dinsdag          12  Wat is vrijzinnig?               Annaplaats 6         20.00 u 
maandag        25  Krant op tafel                  Adventskerk          15.00 u 
maandag        27   Sjamanisme, winti en meer          Museum Volkenkunde    10.30 u   
 
December   
maandag         2   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           15.00 u   
maandag         2   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           20.00 u   
zaterdag         7   L even in aandacht               Adventskerk              9.30 u   
maandag         9   Wereldreligies                 Adventskerk           20.00 u   
dinsdag         24   Kerstavond meditatie             Adventskerk         21.00 u 
 
Januari  
zaterdag         4   L even in aandacht               Adventskerk             9.30 u   
maandag         6   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            15.00 u   
maandag         6   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            20.00 u   
zondag           12     Luchbios                     Adventskerk            12.30 u   
dinsdag           14   Wat is vrijzinnig?               Adventskerk          15.00 u 
dinsdag          14   Wat is vrijzinnig?               Annaplaats 6          20.00 u 
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maandag        20  Wereldreligies                 Adventskerk           20.00 u   
maandag        27  Krant op tafel                  Adventskerk           15.00 u 
 
Februari 
zaterdag          1  L even in aandacht               Adventskerk             9.30 u   
maandag          3  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            15.00 u   
maandag          3  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            20.00 u   
maandag        10  De kunst van het ontspullen         Adventskerk          20.00 u   
maandag        17  Krant op tafel                  Adventskerk          15.00 u 
maandag        24  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            15.00 u   
maandag        24  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            20.00 u   
 
Maart 
maandag          2  Wereldreligies                 Adventskerk          20.00 u   
zaterdag          7  L even in aandacht               Adventskerk              9.30 u   
zondag             8    Luchbios                     Adventskerk            12.30 u   
maandag        16  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            15.00 u   
maandag        16  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            20.00 u   
maandag        23  Divina Commedia in de kunst       Adventskerk          20.00 u   
maandag        30  Krant op tafel                  Adventskerk          15.00 u 
 
April 
zaterdag         4   L even in aandacht               Adventskerk             9.30 u   
maandag         6   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           15.00 u   
maandag         6   Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            20.00 u   
maandag       27  Krant op tafel                   Adventskerk         15.00 u 
  
Mei 
zaterdag         2   L even in aandacht               Adventskerk             9.30 u   
maandag        11  Wereldreligies                 Adventskerk           20.00 u   
maandag        18  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk            15.00 u   
maandag        18  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           20.00 u   
 
Juni 
zaterdag          6  L even in aandacht               Adventskerk              9.30 u   
maandag          8  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           15.00 u   
maandag          8  Filosofen over de tien geboden       Adventskerk           20.00 u   
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