Nieuwsbrief Adventskerk
Voorjaar 2019

Hoop doet leven
Een volle nieuwsbrief. Mooi dat we dat met zo’n kleine groep mensen toch steeds
weer voor elkaar krijgen. Het tekent de betrokkenheid die we voelen bij onze
geloofsgemeenschap. De Adventskerk is veelkleurig. Ze telt Doopsgezinden,
Remonstranten, Vrijzinnig-Protestanten en ook ongebonden zinzoekers die zich
thuisvoelen in de gemeenschap die we samen vormen en die we ook wel de VCGZ
noemen. Ik gebruik die afkorting niet zoveel. Het klinkt zo zakelijk. De naam
‘Adventskerk’ vind ik mooier. De verwijzing naar Advent tekent de hoop die we
hoog houden in onze christelijke gemeenschap. Dat lijkt me een belangrijke taak.
We leven in een behoorlijk cynische en fatalistische tijd, waarin alle hoop lijkt
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vervlogen. De ‘maakbare samenleving’ waarin we ooit geloofden, is in onze
beleving ingeruild voor ‘het systeem’ waarin we gevangen zijn. Geen van beide
visies geeft een goed beeld van de werkelijkheid, denk ik. Beide lijken me aspecten
van een veel diepere en ongrijpbare waarheid. Leert de moderne natuurwetenschap
ons niet dat oorzaak en gevolg slechts onverbiddelijk zijn in de zichtbare wereld,
maar dat in de wereld van de kleinste deeltjes niets vastligt? Zo ervaren we het ook:
ons leven wordt door allerlei factoren bepaald, maar is tegelijkertijd ook maakbaar.
De Remonstranten namen het 400 jaar geleden op voor de vrije wil, het
fundament van het geloof in een maakbare wereld. Zij verdedigden de vrije wil
tegenover gelovigen die meenden dat ons bestaan volledig wordt bepaald door de
wil van God, die zelfs eigenmachtig zou bepalen
wie zalig worden en wie niet. Het was de
theologische variant van een determinisme dat
we in dezelfde tijd ook aantreffen bij een filosoof
als Spinoza. Het fatalisme ligt op de loer als je zo
denkt of gelooft, hoe troostvol een dergelijke
visie op het leven ook kan zijn.
In onze geseculariseerde tijd hebben het
materialisme, de techniek en het kapitaal de
plaats ingenomen van God. Het fatalisme lijkt
zich nu vooral te richten op de macht van ‘aardse
goden’. Maar net zo min als dat God ons de vrije wil afneemt, ontneemt de
techniek ons de mogelijkheid om te kiezen, ontneemt de genetica ons het
verantwoordelijkheid om te handelen, en ontneemt het consumentisme ons de
mogelijkheid om zelf keuzes te blijven maken. Natuurlijk, we zitten als mensen
gevangen in een machtig web van structuren. Maar juist daarom wijst de thora ons
op het belang van kiezen. Jahwe zegt in de thora: ‘Kies dan het leven.’ Het geloof
in de vrije keuze is wezenlijk voor het aloude testament, net als het geloof in
bevrijding. Bij Jezus is dat niet anders. Ook zijn oproep tot bekering is een roep om
te kiezen voor het leven. De mens van Nazareth is de belichaming van waarden die
ons leven schenken: liefde, gerechtigheid en vrede, maar ook vergeving en geduld,
en niet te vergeten de hoop.
Hoop doet leven, zegt het spreekwoord. Een wereld waarin mensen geen
hoop meer hebben is gedoemd ten onder te gaan. Laten we daarom blijven geloven
in de mogelijkheid van een andere wereld. Want dat is het diepste geheim van het
geloof in de opstanding. Het paasfeest is een feest waarin we het cynisme,
defaitisme en fatalisme afleggen en de hoop op leven omarmen.
Ik wens u een zalig Pasen!

ds. Karl van Klaveren
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Kerkdiensten in de Stille Week voorafgaand aan Pasen
In de Goede Week zijn er van maandag 15 april tot en met woensdag 17 april en
ook op Goede Vrijdag vespervieringen in de Ichthuskerk aan de Parkdreef 258 in
Zoetermeer, waarbij ook wij zijn uitgenodigd. Deze vespers beginnen om 19.30
uur. Wieger Visser zal bij een van deze vieringen voorgaan. Op Witte Donderdag
18 april is er om 19.30 uur een speciale kerkdienst in de Adventskerk: dan is er een
avondmaalsviering waarbij da. Janna Postma zal voorgaan. Op Stille Zaterdag is er
een gezamenlijke Paaswake in de Ichthuskerk om 22.00 uur. Daarbij is ook onze
eigen voorganger Karl van Klaveren betrokken. Onze nieuwe Paaskaars zal daar
worden ontstoken aan het paasvuur. Op Eerste Paasdag zal deze Paaskaars
brandend worden binnen gebracht in de Adventskerk, tijdens de kerkdienst.

Actie kerkbalans 2019
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en
gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig
van hun leden en donateurs om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor
hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor
je kerk’. De actieperiode Kerkbalans liep van 19 januari tot en met 2 februari 2019.
Alle leden en donateurs hebben aan het begin van de actieperiode een brief
ontvangen vanuit het bestuur met het verzoek te laten wat hun vrijwillige bijdrage
voor het komende jaar zal zijn en natuurlijk met het verzoek om geld over te maken
naar de VCGZ. We hebben al veel reacties en toezeggingen mogen ontvangen. Ook
is er al een groot deel overgemaakt. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan hierbij
het verzoek om op korte termijn te laten weten wat uw bijdrage wordt, zodat we
ook dit jaar weer alle kerkdiensten en activiteiten kunnen organiseren die wenselijk
zijn.
Nicolet Veldman
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Wat te doen aan de klimaatcrisis?
Weerman Reinier van den Berg is klimatoloog.
Op 15 februari was hij in de Adventskerk in
Zoetermeer. Hij sprak over de ecologische crisis
op een bijeenkomst van de werkgroep
Minder=Meer. Hij toonde statistieken vanaf 1850
die duidelijk laten zien dat er sinds 1975 sprake is
van steeds snellere opwarming van de aarde. Dat
heeft grote gevolgen. Gletsjers verdwijnen. Als
we niet drastisch ingrijpen in de CO2-uitstoot zal
de zeespiegel in deze eeuw met 1,5 meter stijgen. Het westen van Nederland zal
onder water verdwijnen. Er zullen miljoenen klimaatvluchtelingen zijn op aarde.
Reinier van den Berg noemde een aantal oplossingen, die de klok kunnen
terugdraaien van vijf over twaalf naar vijf voor twaalf:
(1) Miljarden extra bomen planten,
(2) Energie besparen door vermindering van vliegvakanties en vleesconsumptie,
(3) Energietransitie door zonnepanelen en windmolens,
(4) Hergebruik van afval en grondstoffen,
(5) Fair trade.
Wethouder Jacobine Groenhuizen werd gevraagd te reageren en zei dat Zoetermeer
de mensen stimuleert om afval te scheiden. Er is nu per huishouden 250 kilo
restafval, dit moet naar 100 kilo. Zoetermeer doet hier nog te weinig aan, plastic
moeten de mensen nu zelf wegbrengen.
Ook werd de mogelijkheid verkend om je eigen ecologische voetafdruk uit te
rekenen: het gewicht van je persoonlijke impact op de aarde. Websites om dat voor
jezelf uit te rekenen zijn voetafdruknederland.nl en voetafdruktest.wnf.nl. Je ziet
dan ook op welke aspecten je veel of weinig bijdraagt aan de ecologische crisis.
Het maakt je bewust van je gedrag. Daartoe is overigens ook een
vervolgbijeenkomst van Minder=Meer gepland. In maart organiseert de werkgroep
een eerste bijeenkomst van de Ecologische Weight Watcher Club. Daarin willen we
elkaar helpen om ons milieugedrag te verbeteren. We bekijken daarbij de
documentaire Demain (2015), waarin het probleem op positieve wijze wordt
benaderd. De eerste bijeenkomst is op maandag 25 maart om 20.00 uur in de
Adventskerk, Julianalaan 3.
Verder zal er op zondag 7 april een kerkdienst zijn over het thema: ‘De Bijbel en de
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zorg voor de aarde’. Zo willen we proberen om onze motivatie te vergroten en niet
bij de pakken neer te zitten. Want wie één mens redt, redt de hele wereld.
Nicolet Veldman en Karl van Klaveren

Je ecologische voetafdruk uitrekenen
Vanavond maakten we met twee vrijwilligers een ecologische voetafdruk. Deze
voetafdruk is het aantal hectaren van de aarde dat nodig is om in jouw behoeften te
voorzien. Het is letterlijk de voetafdruk die je op aarde achterlaat. Door je
voetafdruk te verkleinen draag je direct bij aan het verminderen van
klimaatverandering, armoede, honger, verdwijnen van regenwouden en het
uitsterven van planten en dieren. Er zijn op het internet verschillende versies te
vinden. Probeer het thuis zelf ook eens. Voorbeelden zijn:
n https://voetafdruknederland.nl/meet-jou-voetafdruk/
n http://voetafdruktest.wnf.nl
n https://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/scanjongerenvoetafdruk032010dekleineaarde.pdf
De laatste test is speciaal voor jongeren gemaakt. Afdrukken, invullen en verder
verspreiden!
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Ecologische Weight Watcher Club
Minder=Meer organiseert een praktische follow-up van de klimaatavond. In de
Ecologische Weight Watcher Club willen we met een groep mensen ons ecologisch
bewustzijn onder de loep nemen en proberen om onze levensstijl te verbeteren. Hoe
verminderen we het gewicht van onze ecologische voetafdruk?
We bekijken samen de veelbesproken documentaire Demain (2015), waarin het
probleem op een positieve manier wordt benaderd. In vijf hoofdstukken behandelt
deze film: 1. Voedsel, 2. Energie, 3. Economie, 4. Democratie, 5. Educatie. We
willen in elk geval de eerste drie delen bekijken en analyseren hoe ons gedrag is op
dat gebied. Je wordt gevraagd om verbetertips te verzamelen en aan elkaar door te
geven bij de bespreking. Belangrijk is dat de leden van de groep elkaar de volgende
bijeenkomst vragen wat er van terecht gekomen is in hun eigen leven. Het is ten
slotte een weight watcher club! De eerste bijeenkomst gaat over ‘Voedsel’ en is op
maandag 25 maart om 20.00 uur in de Adventskerk. Aanmelding is niet nodig. We
zijn benieuwd wie het aandurft en komt.

De Bijbel en de zorg voor de aarde
In een kerkdienst op zondag 7 april willen we ons afvragen wat er in de Bijbel staat
over de zorg voor natuur en milieu. Is het wel zo dat de mens centraal staat in het
scheppingsverhaal? Is er ook oog voor dierenwelzijn in de Bijbel? Hoe belangrijk
is de aarde in dit heilige boek van joden en christenen, dat zoveel invloed heeft
gehad op de westerse cultuur? Het zal je verrassen hoeveel ecologische zorg er is in
dit oude boek. Neem alleen maar het sabbatsgebod waarin ook de dieren een dag
vrij kregen. Zo zijn er veel meer onverwachte elementen die laten zien dat God de
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schepper is van alle levende wezens en niet alleen van de mens. Daarom vatte
Albert Schweitzer de ethiek van de Bijbel samen met de slogan ‘Eerbied voor het
leven’. Deze ‘viering van het leven’ begint om 10.30 uur en vindt plaats in de
Adventskerk.

Is Pasen een Egyptische mythe?
Op vrijdag 12 april is er een lezing van Tjeu
van den Berk, die al eerder een goed
gewaardeerde lezing gaf in onze kerk.
Veel christelijke dogma’s vinden hun
wortels in mythische voorstellingen uit het
Oude Egypte, zo beweert Tjeu van den Berk
in zijn boek Het oude Egypte: bakermat van
het jonge christendom (2011). Eerder legde
hij in de Adventskerk het verband uit tussen
de godin Isis en haar zoon Horus en de
christelijke voorstelling van Maria en het kind Jezus. In deze lezing zal Van den
Berk, die een begenadigd spreker is, ons vertellen over de verwantschap (en de
verschillen) tussen de mythe van Osiris en het bijbelse verhaal van de dood en
opstanding van Jezus. Hebben de opstanding en het kerkelijk feest van Pasen hun
wortels in de oeroude mythe van de stervende en herrijzende god? Tjeu van den
Berk zal ook de psychologische betekenis van deze mythische structuur toelichten
aan de hand van het werk van Carl Gustav Jung. In hoeverre is Pasen een
archetypische ervaring vanuit de menselijke natuur, die ons allemaal treft en in de
religie is gesymboliseerd? Deze lezing vindt plaats op vrijdag 12 april. We
beginnen om 20.00 uur. De entree is 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor
leden en donateurs.

Grote denkers van de twintigste eeuw
In onze goed bezochte filosofiekring verdiepen we ons dit seizoen in denkers uit de
20e eeuw. We begonnen bij Schopenhauer en Nietzsche, veelbesproken voorlopers
van de filosofie van onze postmoderne tijd. Kenmerkend voor de trend die zij
introduceerden was een levensfilosofie waarin plaats was voor existentiële zaken
die nooit op het menu hadden gestaan van de academische filosofie. Daarbij kun je
denken aan gevoelens als angst en levenslust, maar ook verveling, zorgzaamheid en
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verwondering. We besteedden ook kort aandacht aan de filosofie van de overkant:
de angelsaksische wereld, waarin filosofie vooral probeert om zekerheid te krijgen
door ondubbelzinnige uitspraken te formuleren. In de komende bijeenkomsten
willen we ons verdiepen in de volgende thema’s en denkers:
8 april: Van Buber tot Derrida
Levinas is een filosoof die aandacht verdient.
Net als Heidegger heeft hij grote invloed
uitgeoefend op latere denkers door zijn
volstrekt andere benadering van filosofie. De
samenhang met het jodendom is interessant.
Het boek Genesis zegt dat ‘het niet goed is dat
de mens alleen is’. Zo kwam Martin Buber
(1878-1965) tot zijn dialogische filosofie van
Ich und Du. Joodse filosofen zoals Buber en
Levinas, maar ook Jacques Derrida (19302004) en Hans Jonas (1903-1993) zijn sterk beïnvloed door deze typisch joodse
dialogische manier van denken, waarin ‘verantwoordelijkheid’ centraal staat.
20 mei: De Beauvoir en Merleau-Ponty
Simone de Beauvoir was de levensgezel en filosofische kompaan van Sartre. Ze
was echter ook een zelfstandig denker die het existentialisme toepaste op het leven
van vrouwen in haar bekende boek De tweede sekse. Ze dacht gebalanceerder dan
Sartre. Ze lijkt daarin op de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961),
een van de fenomenologische vrienden uit de kring rond de ‘filosofische sterren’
Sartre en De Beauvoir. Hij was de ‘danser’ van het gezelschap die altijd zijn ‘cool’
behield. Merleau-Ponty zette op verdienstelijke wijze de ervaring van het lichaam
en de waarneming op de agenda van de hedendaagse filosofie. Hij zette daarmee
het werk van zijn leermeester Edmund Husserl voort, wiens nagelaten geschriften
in de oorlog in België terechtkwamen door toedoen een Vlaamse priester.
17 juni: Simone Weil
Ze wordt in het boek van Sarah Bakewell over De existentialisten slechts even
genoemd: Simone Weil (1909-1943). Ze verdient meer aandacht. Deze briljante
Française uit een Joods gezin studeerde filosofie. Ze was heel radicaal en gevoelig
en was gefascineerd door het marxisme en de christelijke mystiek. Ze werkte zij
aan zij met fabrieksarbeiders. Empathie was bepalend voor haar leven en denken.
‘Zwaartekracht’ staat in haar denken voor de natuurlijke wereld waarin de
verhoudingen tussen mensen en tussen mens en wereld worden bepaald door de
natuurwetten. ‘Genade’ doelt op het doorbreken van Gods liefdevolle aanwezigheid
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in het leven, wat niet door mensen kan worden afgedwongen of voorbereid, maar
uiteindelijk alleen te ontvangen is.
Deze bijeenkomsten zijn ook los te volgen. De deelnemers ontvangen bij
aanmelding per e-mail een bestand met teksten over de betreffende denker(s). Wie
interesse heeft kan zich melden bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992. De
kostprijs is 5,00 euro voor niet-leden en gratis voor leden.

Lunchbios: ‘Mary Magdalene’
Ooit verschenen de gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer onder de titel
‘Verzet en overgave’. In die woorden treffen vertrouwen in God en opstand tegen
onrecht elkaar. In de lunchbios van dit seizoen willen we drie films over dit thema
laten zien. De eerste was een speelfilm over het leven van Bonhoeffer, Agent of
Grace (2000), die werd vertoond op 11 november. Op 13 januari zagen we de
klassieker Gandhi (1983), over de geweldloze strijd die de Mahatma voerde tegen
de Britse onderdrukking. Er rest ons nog één film. Op zondag 12 mei zullen we de
speelfilm Mary Magdalene (2018) bekijken, waarin we Jezus zien vanuit het
perspectief van een vrouw die zijn geliefde leerling wordt, Maria van Magdala. Als
jonge vrouw voelt ze onrust en innerlijk verzet tegen haar omgeving. Bij de rabbi
van Nazareth vindt ze rust en ruimte voor zichzelf. We beginnen de voorstelling
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met een lunch die begint om 12.30 uur. De film start om 13.00 uur.

We vieren 400 jaar Dordtse Synode!
Deel 2: Remonstranten in Zoetermeer, 1620-1690
In deel 1 kon u lezen over de rekkelijke opvattingen van de Remonstranten die door
de synode als dwalingen werden veroordeeld. Gevolg was dat de Remonstrantse
predikanten uit de Republiek werden verbannen. In Antwerpen richtten zij in
ballingschap in het najaar van 1619 een broederschap op: de Remonstrantse
Broederschap. Hoe verging het de Remonstranten in Zoetermeer in die periode?
Schuilplaatsen en het IJsvogelken
Naast de verbanning van Remonstrantse predikanten uit de Republiek, brak voor de
Remonstranten in Zoetermeer en Zegwaart, die al bij de aanvang van de twisten de
Remonstrantse gedachte zijn toegedaan, een tijd van vervolging aan. Met
rondtrekkende predikanten, vaak in vermomming, en op de meest afgelegen
plaatsen kwamen de Remonstranten clandestien bij elkaar voor hun
godsdienstoefeningen. Zo ook Passchier de Fijne. Omdat de overheid hem het
preken verbood, trok hij vermomd door het land en preekte op diverse
schuilplaatsen. Zo preekte hij ook in de winter op het ijs van de Gouwe bij Gouda,
waaraan hij zijn bijnaam ‘het ijsvogelken’ dankt. In Goudsche Onkatolijke
kerkzaken wordt dat door Ignatius Walvis (1620) als volgt beschreven:
“Als het daarna zeer sterk had gevroren, deed hij den
19.sten van januarius [1620] eene preedikaatsie bij
klaaren dage, buiten op 't ijs staande met een pije rok
en blauwe neusdoek om den hals op een ijssleede,
met een paerd voorzien, en de toehoorders meest op
schaatse, op de Gouwe. Na het eindigen der preeke
beval hij een psalm te zingen en onder 't zingen reed
de sleede met hem voort. Toen volgden hem alle de
goedgunstigen op schaatsen tot Waddinxveen toe.
D'andere bleven staan en zongen den psalm uit.
Wegens dat prediken op 't ijs, noemden hem de
Goudsche Remonstranten het IJsvogelke, als ze van
hem spraken en sijnen naam wilden bedekken.”
Passchier de Fijne (bijgenaamd het ‘Ijsvogelke’)
predikt vanaf een paardenslee op het ijs van de Gouwe. Januari 1620
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Deze beschrijving van ‘het ijsvogelken’ geeft onmiskenbaar aan dat de
Remonstranten in Zoetermeer (waar Passchier de Fijne eveneens zijn diensten
verleende) en omgeving heimelijk bijeenkomsten organiseerden. In de eerste
periode kwamen zij, bij nacht en ontij, nog met geestverwanten uit Zevenhuizen en
Bleiswijk bijeen, vaak in een oud huis aan de Landscheiding met Bleiswijk. Later
konden ze ook overdag bijeenkomen, dat deden zij voornamelijk in het
scheepstimmerhuis van Cornelis Kruyning aan Den Hoorn te Zegwaert.
Betere tijden
Pas na de dood van Prins Maurits in 1625 breken er betere tijden aan, en komen de
Remonstranten bijeen in schuilkerken. Deze staan dan nog verscholen achter
huizen, omdat de Remonstranten niet openlijk bij elkaar mogen komen. Ook in
Zegwaart komt er een schuilkerk. Deze
schuilkerk bevindt zich achter een groot huis,
naast het Huis te Palenstein aan de Dorpsstraat,
dat men in 1635 aankoopt als kerkruimte en als
woonhuis voor de predikant.
Inmiddels heeft de Remonstrantse
gemeente in Zoetermeer (met rond 200 leden de
grootste gemeente ter plaatse) van 1633 tot
1635 de eerste vaste predikant in haar midden:
Jacobus Batelier. De predikanten na hem
blijven maar enkele jaren, totdat Henricus
Vreeburg in november 1653 zijn intrede doet,
en pas na veertien jaar, in 1667 vertrekt.
Jaarrekeningen, die vanaf 1640 bewaard
zijn gebleven, geven een beeld van wat er in die
tijd zoal gebeurde in de gemeente. Zo worden
veelvuldig giften gedaan voor het vrijkopen van
Hollanders die door Turkse piraten op de
Middellandse zee tot slaaf zijn gemaakt. Maar
ook Zoetermeerse armen varen wel bij de
gunstige financiële positie van de kerk. Zo worden in 1651 “maegere Jaep, het
vroutgen aen ’t verlaet en Jan Jansz stoelematter” bedeeld in geld of goederen, en
krijgt een zekere Dirck Parredon in 1661 een stok en een baggernet om turf te
kunnen baggeren.
Inmiddels is in 1646 op de voornoemde plek aan de Dorpsstraat een eerste
kerk gebouwd. Uit kerkrekeningen valt af te leiden, dat de kerk opgetrokken was
van steen en gedekt met een rieten dak.
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Gouden eeuw
Uit alles blijkt dat de zeventiende eeuw ook voor de Remonstranten in ZegwaartZoetermeer een gouden eeuw is. Dankzij de ruime hoeveelheid geld in kas kan de
kerk in 1665 zelfs een stuk land aan de Rijndijk in Hazerswoude kopen, bezit het
land in de Zoetermeerse Meerpolder en in Berkel, en wordt het resterende geld
belegd in obligaties.
Maar ook de kerkelijke leden laten zien dat zij er goed voor staan: de
erfgenamen van Ariaentje Pieters Schooten schenken de kerk in 1668 een zilveren
avondmaalschotel.

Avondmaalschotel, 1668
(zie ook artikel ‘Schitterend zeventiende-eeuws
avondmaalszilver’ door Marcia Boeijinga in ’t
Seghen Waert, jg 29 afl. 3, augustus 2010)
Het hoogtepunt van haar bloei bereikt de Remonstrantse kerk in ZegwaartZoetermeer in de jaren 1670-1690. De collecte van 1675 is de hoogste van alle
plattelandsgemeenten, en in 1681 wordt het kerkgebouw uitgebreid. In 1688 wordt
de kerk zelfs als één van de grootste van het land aangeduid, naast die van plaatsen
als Gouda, Leiden en Delft. Gaat het de Remonstranten in Zoetermeer in de 17e
eeuw voor de wind, vanaf de 18e eeuw treedt daar verandering in. Daarover en
meer leest u in deel 3 in de zomereditie van deze nieuwsbrief.
Marcia Boeijinga
Remonstrants contactpersoon en lid VCGZ
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400 jaar Remonstranten – Jubileumreis naar Friedrichstadt
Tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) werden de Remonstrantse
predikanten uit hun functie gezet. Niettemin gingen zij door met het leiden van
geheime diensten. Daarom werden ze het land uitgezet naar de Zuidelijke
Nederlanden, toen onder Spaans bewind. Daar werd in september 1619 in
Antwerpen de Remonstrantse Broederschap opgericht. Daarom vieren wij in 2019
dat de Remonstranten 400 jaar bestaan.
Friedrichstadt (in het Nederlands:
Frederikstad aan de Eider) is in 1621
gesticht door hertog Frederik III van
Sleeswijk-Holstein-Gottorp. Daar vonden
de Nederlandse Remonstranten, zoals
Willem van Dam en zijn broer, die in
eigen land wegens hun geloof als
tweederangsburgers werden behandeld,
vrijheid van geloof. Hun kerk, gebouwd
in 1624, was het eerste Remonstrantse
kerkgebouw ter wereld. Ook de Goudse
predikant Harboldus Tombergen vluchtte in 1621 met zijn vrouw naar het gebied
van Friedrichstadt, Hij overleed er in 1625. Misschien was hij de eerste
Remonstrantse predikant van Friedrichstadt.
De Remonstrantse gemeente van Friedrichstadt is nog altijd de enige
Remonstrantse gemeente buiten Nederland en wordt nog steeds geleid door een
Nederlandse predikant. Momenteel is Severien Bouman de predikant van deze
gemeente. Onze jubileumreis naar Friedrichstadt wordt georganiseerd door
Historizon, een gespecialiseerde reisorganisatie op het gebied van cultureel
historische excursies en reizen naar bestemmingen in Nederland, Europa en verder.
Piet Segers, directeur/eigenaar van Historizon gaat zelf mee met deze reis.
Historizon zorgt voor de complete logistieke begeleiding van de reis.
De predikanten van Gouda en Waddinxveen, Kim Magnée en Martijn Junte gaan
ook allebei mee op reis. De dienst op zondag in de Remonstrantse kerk in
Friedrichstadt staat onder leiding van Severien Bouman en Kim Magnée, met een
bijdrage van Martijn Junte.
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Voorlopig Programma Jubileumreis Friedrichstadt
Dag 1 – Vrijdag 20 september
n Vertrek bij station Gouda met luxe touringcar. Korte stop bij Amersfoort.
Koffie is aan boord.
n We maken een stop voor koffie en voor de lunch krijgt u een lunchpakket.
n Aankomst in Friedrichstadt. Het hotel is een 4-sterrenhotel in Friedrichstadt
n Diner in Friedrichstadt.
Dag 2 – Zaterdag 21 september
n Ontbijt
n Met gidsen een stadswandeling maken (in 3 groepen).
n Lunch
n In de middag bezoek aan het Historisch Museum en bijvoorbeeld:
n Modelspoormuseum “Modellbahn-zauber”.
n Boottocht naar Schwabstedt en daar diner.
Dag 3 – Zondag 22 september
n Ontbijt
n Dienst in de Remonstrantse kerk.
n De Remonstrantse gemeente van Friedrichstadt viert het 400-jarig jubileum
samen met ons.
n Excursie naar Schloss Gottorf in Schleswig (De oudste stad van SleeswijkHolstein) in verband met Friedrich III, stichter van Friedrichstadt.
n Diner
Dag 4 – Maandag 23 september
n Ontbijt
n Terugreis met koffiestop.
n Lunch ook weer in een interessante stad.
n Eind van de middag aankomst in Gouda.
De kosten van deze unieke jubileumexcursie bedragen slechts €499,- per persoon.
De kosten zijn inclusief vervoer, alle maaltijden, alle excursies, toegangen, gidsen
etc. zoals in het programma is aangegeven. In de bus is ook koffie en thee
aanwezig. Dit kan vrijelijk worden gebruikt en hiervoor worden geen extra kosten
in rekening gebracht. Behalve leden/vrienden van de Vrijzinnige Federatie in
Gouda doen ook leden/vrienden van de Remonstrantse gemeenten in Waddinxveen
en Amersfoort mee. Er is nog een 10-tal plaatsen beschikbaar.
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Op zondag 2 juni om 14.30u is er voor (mogelijke) deelnemers aan de reis een
presentatiebijeenkomst in het 'Inspiratiehuis', Peperstraat 20 in Gouda. Hebt u
interesse?
Meer informatie en aanmelden: marcia.boeijinga@gmail.com, tel. 06-29359675.

Hulp gevraagd bij viering van
vier jubilea
We zijn op zoek naar mensen die willen
helpen bij de viering van 400 jaar
Remonstranten, 50 jaar Remonstrantse kring
Zoetermeer én 50 jaar samenwerkingsovereenkomst
Remonstranten,
Doopsgezinden en Vrijzinnig Hervormden. Ja, u
leest het goed! Drie jubilea in één jaar. Na
ruim 100 jaar afwezig te zijn geweest, wordt op 7 juni 1969 de Remonstrantse
kring Zoetermeer opgericht. Nog in datzelfde jaar, op 25 september, volgt de
stichting van de Doopsgezinde gemeente. Remonstranten en Doopsgezinden sluiten
direct een samenwerkingsovereenkomst en einde 1969 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide groeperingen, samen met de Vrijzinnig Hervormden,
een feit.
Drie jubilea in één jaar
Hoe kan het mooier! De viering van 400 jaar Remonstranten valt dus samen met de
oprichting van de Remonstrantse kring in Zoetermeer 50 jaar geleden, en is het jaar
waarin Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnig Hervormden een
samenwerkingsovereenkomst sluiten. En eerlijk is eerlijk: de Adventskerk kan best
wel wat PR gebruiken. De Adventskerk/VCGZ telt nog geen 50 leden, waarvan
slechts 11 Remonstrantse leden. Zou het kunnen zijn dat de meeste van de 126.000
inwoners van Zoetermeer niet eens weten dat de Remonstranten in Zoetermeer
vertegenwoordigd zijn? Nu de Remonstranten hun 400-jarig jubileum vieren, is het
een mooi moment om mee te liften en ook onze eigen Adventskerk voor het
voetlicht te brengen.
Hulp gevraagd
De drie jubilea willen we vieren. En wel op Open Monumentendag, zaterdag 14 en
zondag 15 september 2019. Maar alleen lukt me dat niet. Wat zou het fijn zijn als
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iemand mee zou willen helpen om na te denken over de invulling van deze dag, en
de aanloop ernaartoe. Al vanaf 1619 kwamen de Remonstranten in Zoetermeer
bijeen, en kenden gouden jaren. We hebben dus een hele geschiedenis te vertellen!
Aanmelden
Vindt u het leuk om mee te denken en mee te discussiëren hoe we de dag gaan
invullen, mail dan naar marcia.boeijinga@gmail.com. Of bel mij: 06-29359675.

Bloemen
Beste allen, wat een mooie bos bloemen
mocht ik ontvangen, begin februari.
Hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groeten,
Max Hofman

Algemene ledenvergadering VCGZ
Op maandagavond 27 mei vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van de
Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ) plaats. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur. Op de agenda staat in ieder geval het jaarverslag
en de financiële verantwoording m.b.t. 2018. Heeft u nog meer voorstellen voor
deze avond dan roep ik u op deze aan te melden bij de secretaris. Dat mogen ook
best ideeën zijn om deze avond op te fleuren. De belangstelling voor de ALV is wat
tanend, zo bleek de afgelopen leden vergadering. Ik roep alle leden en donateurs
daarom op indien mogelijk op deze avond aanwezig te zijn omdat dit bijdraagt aan
het draagvlak van de vereniging.
Nico van Walsum

Giften
Naar aanleiding van de kerstinzameling en de kerstcollecte tijdens de kerkdienst op
Eerste Kerstdag hebben we voldoende geld ingezameld om aan de twee uitgekozen
doelen een mooi bedrag te doneren. Zowel aan de MAMA’s van Zuid Afrika als
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aan Piëzo hebben we € 200,- kunnen doneren. Van de stichting Piëzo hebben we
een bedankbriefje ontvangen voor de gift die wij hebben gedaan. Nog even ter
herinnering het doel waarvoor u hebt gegeven:

MAMA’s van Zuid Afrika
Door heel Zuid-Afrika staan vrouwen op voor de armste kinderen. Samen vormen
zij de Beweging van Hoop. Een groeiende beweging, die Zuid-Afrika van onderaf
structureel verandert. Het is een keten van hoop voor miljoenen kwetsbare
kinderen. De 2.000 MAMAS vinden elkaar in de MAMAS Alliance: een netwerk
waarin alle projecten elkaar vinden, kennis en ervaring uitwisselen en elkaar én
anderen inspireren. Hoe staan de MAMAS er nu voor? De Beweging van Hoop
groeit! In de crèches van de MAMAS liggen iedere ochtend voor 1.753 baby’s en
dreumesen luiers en flesjes klaar. Iedere morgen stappen 3.164 peuters hun klasje
binnen om te eten, te spelen, te leren en te groeien. 7.108 tieners krijgen
huiswerkbegeleiding. Dagelijks eten ruim 18.000 kinderen en tieners bij de
MAMAS. Er zijn nu al 2.000 en dit aantal groeit nog steeds. Samen bereiken zij nu
al dagelijks 50.000 kinderen.

Stichting Piëzo
Stichting Piëzo in Zoetermeer is een sociaal maatschappelijke organisatie die
mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en
verder te ontwikkelen. Dit kan door deel te nemen aan trainingen en activiteiten,
door ‘lerend vrijwilligerswerk’ binnen de PiëzoCentra, het PiëzoSteunpunt, de
Ambachtenwerkplaats en het EpiCentrum Leiden, of bij één van de
partnerorganisaties in Zoetermeer.
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Kerkdiensten VCGZ
De kerkdiensten zijn meestal op de 2e en 4e zondag van de maand, maar in april
zijn de diensten op de 1e en 3e zondag van de maand in verband met Pasen.

Datum

Voorganger

17-03-19

Geen dienst

24-03-19

Da. M. van
Zoest

31-03-19

Geen dienst

07-04-19 N.B.
1e zondag van
de maand!

Ds. K. van
Klaveren

14-04-19

Geen dienst

Organist

HVD

Deurdienst

Dhr. H. Ruiter

Dhr. W. Visser

Mw. M.
Boeijinga

Nog onbekend

Mw. J. Sulkers Mw. N.
Veldman

18-04-19 Witte Da. J. Postma
Donderdag
19.30 uur

Dhr. J. Dekkers Dhr. W. Visser

Mw. M.
Boeijinga

21-04-19 Pasen Da. M.
Driessen

Dhr. H. Ruiter

Mw. H. Bridié

28-04-19

Geen dienst

05-05-19

Geen dienst

12-05-19

Ds. K. van
Klaveren

19-05-19

Geen dienst

26-05-19

Ds. H. Le
Grand

02-06-19

Geen dienst

09-06-19

Ds. K. van
Klaveren

16-06-19

Geen dienst

23-06-19

Da. M. van
Zoest

Dhr. W. Visser

Dhr. J. Dekkers Dhr. W. Visser

Mw. N.
Veldman

Dhr. H. Ruiter

Dhr. M.
Hofman

Mw. M.
Boeijinga

Nog onbekend

Dhr. W. Visser

Mw. H. Bridié

Dhr. H. Ruiter

Dhr. W. Visser

Mw. M.
Boeijinga
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Activiteiten VCGZ
Meer informatie vindt u in ons jaarprogramma, deze nieuwsbrief en onze website.

Dag

Datum

Activiteit

Locatie

Tijdstip

Maandag

18-03-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

15.00 uur

Maandag

18-03-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

20.00 uur

Maandag

25-03-19

Krant op tafel

Adventskerk

15.00 uur

Zaterdag

06-04-19

Leven in
aandacht

Adventskerk

09.30 uur

Maandag

08-04-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

15.00 uur

Maandag

08-04-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

20.00 uur

Vrijdag

12-04-19

Is Pasen een
Egyptische
mythe?

Adventskerk

20.00 uur

Maandag

29-04-19

Krant op tafel

Adventskerk

15.00 uur

Zaterdag

04-05-19

Leven in
aandacht

Adventskerk

09.30 uur

Maandag

06-05-19

De theologie
van Huub
Oosterhuis

Adventskerk

15.00 uur

Maandag

06-05-19

De theologie
van Huub
Oosterhuis

Adventskerk

20.00 uur

Zondag

12-05-19

Lunchbios:

Adventskerk

12.30 uur
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‘Mary
Magdalene’
Maandag

20-05-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

15.00 uur

Maandag

20-05-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

20.00 uur

Maandag

27-05-19

ALV

Adventskerk

20.00 uur

Zaterdag

01-06-19

Leven in
aandacht

Adventskerk

09.30 uur

Maandag

17-06-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

15.00 uur

Maandag

17-06-19

Grote denkers
van de 20ste
eeuw

Adventskerk

20.00 uur

Eindredactie van de Nieuwsbrief van de Adventskerk:
Jolande Annema en Karl van Klaveren
Website van de Adventskerk: www.vcgz.nl
Bankrekeningnummer van de VCGZ:
NL 07 INGB 0003 1665 56
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