Nieuwsbrief Adventskerk
Voorjaar 2021

Geduld – en hoop
Die wonderlijke opeenvolging van een week vol sneeuw en ijs met vlak daarna een
week vol lenteweer heb ik, waarschijnlijk net als u, als een klein wonder ervaren.
Een geschenk dat precies op tijd kwam, want we zijn het tijdvak waarin we sinds
maart vorig jaar leven allemaal beu. Ja, het is al weer een jaar geleden dat de
pandemie ons in de houdgreep nam. Tijdens het carnaval. Maar we zullen nog even
geduld moeten oefenen.
De vergelijking met de oorlog is vaak gemaakt. Daar zit iets in, maar die analogie
spoort en loopt mank tegelijk. Net als toen zitten we als heel volk - ja, als hele wereld
- in hetzelfde schuitje. Een boot die door woelige baren vaart en de één meer zeeziek
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maakt dan de ander. Maar de afgelopen maanden waren geen hongerwinter. Toch
zijn er ook nu mensen die letterlijk vrezen voor hun brood. Solidariteit blijft geboden.
Houd uw ogen en oren open en help waar het nodig is.
In de zomer van 2020 kregen we een mooie adempauze van het virus. Laten we
hopen dat we die met de komst van het lenteweer opnieuw krijgen. Nog mooier zou
het zijn als corona met de vaccinatiegolven die nu op ons afkomen, definitief kopje
onder gaat. Alles is mogelijk.
Laten we hoop houden - en wel indachtig de tijd waarin we ons bevinden: veertig
dagen op weg naar Pasen. Pasen is een feest van hoop en nieuw leven. De
veertigdagentijd laat ons zien dat de weg naar het beloofde land altijd door de
woestijn loopt. Bevrijding komt met horten en stoten. Zo mogen we de Bijbel lezen:
als een boek vol metaforische wijsheid. Er is geen weg naar vrijheid zonder moeite,
zonder geduld. 'Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing
en geduld', zei de Dalai Lama in een treffend bon mot, dat herinnert aan een woord
van Boeddha die geduld 'het beste gebed' noemde. Het zijn spreuken die zo in de
Bijbel hadden kunnen staan. Al spreekt onze joods-christelijke traditie liever over
hoop. Hoop is een actieve vorm van geduld: niet bij de pakken neerzitten.
Ik herinner me dat toen ik jong was de dominee van onze kerk het lied 'Stil maar,
wacht maar, alles wordt nieuw' in de ban deed. Het gaat om verwachten, niet om
wachten, zo was zijn motief. Dat vond ik toen wel mooi. Ja, laten we actief geduld
oefenen door de tijd die we nu hebben te benutten. Bijvoorbeeld door veel te lopen
en gezond te leven, liefst vanuit een klimaatneutraal perspectief. Voor actief geduld
oefenen is de veertigdagentijd bij uitstek de gelegenheid. Ik ben benieuwd wat uw
geduldsoefening is...
ds. Karl van Klaveren
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Algemene Ledenvergadering
We hebben voor 2021 de eerste Algemene Ledenvergadering gepland, namelijk op
maandag 10 mei 2021. Reserveert u deze datum in uw agenda? We hopen u dan weer
te kunnen ontmoeten.

Digitale kerkdiensten
We hebben nu enkele digitale kerkdiensten gemaakt. We krijgen hier positieve
reacties op. Veel kijkers en ook de makers van de diensten zijn positief. We hebben
als bestuur besloten om twee digitale diensten per maand op te nemen.
Het is goed om te realiseren dat het maken van deze digitale diensten veel tijd kost.
Daarnaast maken we kosten voor de voorganger en de organist. Wij willen daarom
nadrukkelijk onder de aandacht brengen dat wij de inkomsten vanuit de collecte
missen. Daarom vragen wij u om te geven voor uw kerk! U kunt een bedrag
overmaken op de rekening van de kerk onder vermelding van: "collecte". Alle leden
en donateurs hebben in december een Kerstbrief ontvangen met het verzoek een
bedrag over te maken. De goede doelen waarvoor geld is ingezameld waren Stichting
Piëzo Zoetermeer en Kinderfonds MAMAS, voor kinderen in Afrika. Naar
aanleiding van de opbrengst is besloten om naar elk doel een bedrag van € 150,00
over te maken. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
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Ondanks alles (Anyway)
Dit gedicht, geschreven door Moeder Teresa, hangt in de hal van een door haar
gesticht weeshuis in Calcutta
Mensen zijn vaak onredelijk,
onlogisch en egoïstisch,
... maar blijf van hen houden,
ondanks alles.
Als je vriendelijk bent,
kunnen mensen je beschuldigen van egoïsme en
verkeerde motieven
... maar blijf vriendelijk,
ondanks alles.
Als je succesvol bent, zul je soms valse vrienden
krijgen, en echte vijanden,
... maar blijf succesvol,
ondanks alles.
Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar,
... maar blijf eerlijk en oprecht,
ondanks alles.
Wat je jarenlang met moeite hebt opgebouwd,
kan iemand anders van de ene op de andere dag teniet doen,
... maar blijf bouwen,
ondanks alles.
Als je sereniteit en geluk vindt,
kunnen anderen jaloers zijn,
... maar blijf gelukkig,
ondanks alles.
Mensen hebben soms hulp nodig,
maar kunnen zich tegen je keren als je wilt helpen,
... maar blijf helpen,
ondanks alles.
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Het goede dat je vandaag doet,
zullen mensen morgen zijn vergeten,
... maar blijf goed doen,
ondanks alles.
Geef de wereld het beste dat je hebt
en ook al zal het nooit genoeg zijn,
... blijf de wereld het beste geven dat je hebt,
ondanks alles.
Zie je, uiteindelijk is het tussen jou en God.
Gedicht ingezonden door Marja Hofman

Tussen zon en maan
Christa Anbeek, hoogleraar en remonstrant,
heeft het dialoogspel "Tussen Zon en Maan"
ontwikkeld. Ieder mens heeft ervaringen
van kwetsbaarheid waarin het leven
zichtbaar wordt.
Aan de ene kant zijn het positieve
ervaringen en aan de andere kant negatieve
(contrast) ervaringen. Rondom deze
ervaringen heeft Christa een spel
ontwikkeld. Een groepsreis waarin we
kunnen ontdekken wat hoogte en diepte
punten van ons leven zijn. Wat leren die
ontregelende ervaringen ons?
Welke kunstvormen kunnen we inzetten om
tot uitdrukking te brengen wat ons raakt?
Het spel wordt met vijf tot acht personen
gespeeld. Je maakt een denkbeeldige reis van zeven etappes van ongeveer tweeënhalf
uur per keer. Elke etappe heeft een thema. Marcia Boeijinga en ik willen het spel
heel graag gaan spelen. Voorwaarde is dat we weer bij elkaar mogen komen. Het zal
òf bij Marcia òf in de kerk plaatsvinden.
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We zoeken nog medereizig(st)ers. Laat het weten of bel voor meer informatie. We
denken aan een avond van half acht tot tien uur. Wij zien uit naar mensen die met
ons mee willen reizen.
Tiny Brunott, Zoetermeer
Tel. 06 - 30 01 66 39

Oproep: wie doet er mee met de ‘bel-elkaar-groep’?
We weten allemaal hoe saai en zelfs eenzaam de afgelopen maanden waren. Corona
was vooral ook een (a)sociale pandemie. De vaccins worden in onze armen gezet in
de komende maanden, maar de premier had het nog steeds over ‘vier maanden’ dat
we vol moeten houden. Niet helemaal open kunnen zijn. Dat is best lang.
Jetty de Wit kwam met een goed idee. Waarom maken we geen telefoongroepje met
mensen die elkaar wat vaker willen bellen. Het leek ons een goed plan. Daarom bij
deze een oproep aan u allen. Wie wil zich aanmelden voor een lijst met namen van
mensen die wel wat vaker gebeld willen worden en/of anderen wat vaker willen
bellen. Alle deelnemers ontvangen dan een lijst met namen en telefoonnummers.
Vrienden en leden, iedereen is welkom.
U kunt u opgeven bij Jetty de Wit, tel. 079-5001154, of jettydewit50@gmail.com.
Het liefst zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 21 maart, het begin van de lente.
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Speels en vrij als een kunstenaar
Laatst stuurde ik u onderstaand groetje. Op deze manier probeer ik een beetje in
contact te blijven met de gemeente. Om dezelfde reden ben ik met Marco Lurks een
digitale gesprekskring gestart onder de titel 'Opnieuw geloven’. In deze kring,
waarvoor zich acht mensen hebben aangemeld, komen allerlei geloofsvoorstellingen
aan bod. Nadenkend over die thema’s schrijf ik zo nu en dan een bericht in uw
richting, zoals dit groetje dat ik u eerder stuurde. Het gaat over het woord ‘God’.

Als het gaat om het raadsel dat mensen G-d * noemen, is het 'wat' minstens zo
problematisch als het 'wie’. Jarenlang kon ik niet meer geloven in God. Ook niet
meer bidden. Want je bidt niet tot een kracht die niet kan (ver)horen. Ik zag 'God'
hoogstens als een soort onpersoonlijke energie. De oorzaak aller dingen.
Spinozistisch. Maar door een reis naar India, samen met mijn hindoestaanse geliefde,
veranderde ik van mening. Of liever gezegd: in India werden mijn gedachten
genuanceerder en speelser. Indra en ik waren allebei agnostische gelovigen, die God
niet wilden verbeelden.
Op onze reis bezochten we verschillende religieuze groepen. Moslims, maar
natuurlijk ook boeddhisten, vedanta-hindoes, bhakti-hindoes, parsisten, christenen.
We werden uiteindelijk verliefd op een kleine mandir in de buurt van de plaats waar
we verbleven. We werden 'verliefd' op de liefde en toewijding die we daar aantroffen.
Heel anders dan de afstandelijke bijna intellectuele benadering van de vedantaschool
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die we bezochten. Bescheiden mensen troffen we in die mandir. Geen wijze mannen
die de goeroe uithingen of ons in een hotel meenden te moeten ontvangen, zoals de
methodistische christenen die we bezochten.
Het was alles heel simpel in die
kleine tempel voor Radha en
Krishna. De drie priesters die er
woonden waren niet alleen gastvrij,
maar maakten ook indruk door hun
liefdevolle devotie. In het midden
van de mandir stonden Radha en
Krishna (een vrouwennaam voor
het goddelijk mysterie noemt een
hindoe altijd eerst, omdat de
moeder de bron is van het leven;
vandaar ook de verering van de
koe). Wat Indra en ik ontdekten was
dat deze eenvoudige mensen zo eenvoudig en liefdevol waren doordat ze speels
waren in hun geloof. Letterlijk. Ze kleden de beelden aan en deden ze in bad. Zo
hadden ze geleerd om voor anderen te zorgen, beseften we. Hun verering van god
was een leerschool in liefde. 'Bhakti' noemen ze dat in India.
Sinds die ervaring hebben Indra en ik geen problemen meer met menselijke
verbeelding op religieus terrein. Het is mooi en menselijk om je het onnoembare
geheim voor te stellen op kinderlijke wijze. Speels en vrij als een kunstenaar. Je mag
tot G-d roepen, schreeuwen, zelfs je geboortedag vervloeken, leert de Bijbel. G-d is
Abba, een liefderijk geheimenis in de werkelijkheid dat ons wil verbinden met de
aarde en met elkaar, maar ook volstrekt onbegrijpelijk is. God is geen persoonlijk
wie, maar ook geen onpersoonlijk wat. G-d is een mysterie. Van leegte en liefde.
Met groet, Karl van Klaveren
* Joden spreken de naam van God niet uit omdat je je daarmee een beeld maakt van
het ‘onuitsprekelijk geheimenis’. Daarom schrijven ze vaak G-d in plaats van God.
Een andere manier om dat mysterie te uiten in taal was een gewoonte, die we ook in
het Nieuwe Testament tegenkomen, nl. om God te omschrijven met het woord
‘hemel’. Het koninkrijk van God wordt daarom ook wel het ‘koninkrijk der hemelen’
genoemd. Overigens duidt men ook in Chinese religies God als ‘hemel’ (tian). Zo
schreef de grote filosoof Motze: ‘Ik weet dat Hemel mensen zeer graag ziet, niet
zonder reden....’ Zo werd ook het onpersoonlijke karakter van God aangeduid.
‘
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Ik geloof
Jeroen van Merwijk
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten
In een wang voor een wang en een tand voor een tand
En ik geloof in het afstand doen van rechten
In de steun in de rug en de helpende hand
En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine
En ik geloof in het genadeloos oog voor detail
En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen
In het zout in de wond en in twijfel gezaaid
En ik geloof in de steen en het stilstaande water
En ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur
En ik geloof in theater en in schilderkunst
en in literatuur
En ik geloof in het kanaliseren van woede
En dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport
En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden
En in het hart dat bij mij uit wordt gestort
En ik geloof in ambitie en intuïtie
En ik geloof in het zorgenkind
Ik geloof in de toekomst, in de traditie
In de man of vrouw die de strijd aanbindt
En ik geloof in afwijkend
Ik geloof in bijzonder
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder
En ik geloof in compassie, ik geloof in begrip
En met het risico dat ik voor gek wordt versleten
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet
‘
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Ik blijf maar geloven omdat ik dat wel moet
Dit gedicht/lied is ook te beluisteren en te zien via: https://youtu.be/NepUdkEvpd8

De Stille Week voor Pasen
In de Stille Week tussen Palmzondag en Pasen zullen er extra vespers en een
Paaswake worden georganiseerd in samenwerking met de Ichthuskerk (Parkdreef
258, 2724EZ Zoetermeer). In verband met mogelijke corona-maatregelen zijn deze
diensten waarschijnlijk alleen online te volgen. Houd u vooral de actuele
berichtgeving op de internetsites van de Ichthuskerk en de Adventskerk in de gaten
als u geïnteresseerd bent in deze extra kerkdiensten. Deze internetsites zijn te vinden
via respectievelijk: www.pwzn.nl en www.vcgz.nl .
Van maandag 29 maart tot en met Goede Vrijdag 2 april zijn deze vespers om 19.30
uur in de Ichthuskerk. Op Stille Zaterdag 3 april is er een Paaswake in de Ichthuskerk
om 22.00 uur. Waarschijnlijk is ook deze dienst alleen online te bekijken. De online
diensten van de Ichthuskerk zijn te volgen via kerkomroep.nl. De digitale
‘
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kerkdiensten van de Adventskerk op zondag Palmpasen (28 maart) en de zondag van
Pasen (4 april) zijn te volgen via een link naar YouTube, die te zijner tijd aan de
leden en belangstellenden zal worden gemaild.

Boekbespreking: Wie is Jezus?
Er was een tijd waarin mijn naïeve geloof
ontwaakte. Voorheen geloofde ik gewoon zoals
het mij was voorgeleefd door mijn ouders, de
kerk en de school. Totdat ik ging nadenken en er
vragen in mij opkwamen als: 'Hoe zit die Bijbel
nou eigenlijk in elkaar? Wat heeft zich allemaal
door de eeuwen heen afgespeeld in de
kerkgeschiedenis? En bovenal: Wie is Jezus?'
Die vragen zorgden voor een ongebreidelde
leeslust, ik had dan ook heel wat in te halen.
Over Jezus zijn heel veel boeken geschreven en
ik wist niet waar ik moest beginnen. Ik was
vooral heel benieuwd naar de 'historische Jezus',
over zijn bestaan als mens van vlees en bloed.
Maar al snel kwam ik erachter dat daar niet veel
met zekerheid over te zeggen valt. Nu had ik een
wijze oom die priester was en beschikte over een
uitgebreide bibliotheek. Hij wees mij op het
boek 'Opnieuw: Wie is Jezus?' van Dr. C.J. den
Heyer. En dat sloeg bij mij in als een bom, want
in één klap las ik over Jezus als: de Nazarener, de zoon van God, de mysticus, de
Jood, de on-Jood, de rabbi, de rebel, de mens onder de mensen enz. enz. Den Heyer
behandelt op toegankelijke wijze al die verschillende omschrijvingen van Jezus en
betrekt daar 150 jaar theologisch, historisch onderzoek bij. Hij eindigt met een
hoofdstuk getiteld: 'Jezus heeft vele gezichten' en besluit dat Jezus altijd weer anders
is.
Inmiddels heb ik de bibliotheek van mijn oom geërfd. Ik ben nu de trotse eigenaar
van zijn rijke, veelkleurige boekenverzameling. Het lijkt me fijn om af en toe eens
een boek in het licht te zetten en hier te bespreken. Nieuwsgierig geworden? Het
boek is bij mij te leen:
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Dr. C.J. den Heyer, Opnieuw: wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar
Jezus – ISBN 90-211-3632-5 – 232 pagina's
Annet Rombout
]e-mailadres: anrom@ziggo.nl

De Hooge Berkt

Even voorstellen: Tiny Brunott
Graag wil ik mij voorstellen en vertellen waarom ik lid ben geworden van de
Adventskerk. Ik ben Tiny Brunott; pensionado, grootouder van twee prachtige
kleinmeiden en ik woon samen met mijn man in de ‘Dorpindestadwijk’ de Leyens in
Zoetermeer. In Den Haag stond mijn wieg.Van huis uit ben ik Rooms-katholiek
opgevoed. In de Rudolf Steinerkliniek heb ik mijn opleiding tot verpleegkundige
gevolgd en gewerkt. Ik maakte daar kennis met de Antroposofie. Vervolgens heb ik
de wijkopleiding gedaan en gewerkt in Den Haag. We kregen een zoon en dochter
en verhuisden naar Zoetermeer. Daar veranderde ik van baan en werd
Schoolverpleegkundige bij de GGD- Zoetermeer. In 2000 volgde ik een cursus over
het oude testament aan de Leidse universiteit. Daar kwam ik in aanraking met iemand
die lid was van de Geloofsgemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk in Brabant.
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De Hooge Berkt (1967) is een open christelijke-oecumenische leefgemeenschap. Het
is een plek waar mensen met elkaar een gemeenschap vormen om christelijk leven
concreet te maken. De leden en vrienden zijn gewone mensen gehuwd, ongehuwd of
in vriendschap levend, vrouwen en mannen, oud en jong. Iedereen is welkom. Er is
een prachtige kapel (Roeach) en een ontvangstruimte (Lavra). Enkele leden wonen
in huizen van de gemeenschap die vaak ook gastenkamers hebben. Anderen wonen
in het dorp Bergeijk of elders in Nederland of Vlaanderen. De gemeenschap probeert
door samen te leven, inhoud te geven aan oude woorden van barmhartigheid en
solidariteit.
Dit sprak mij aan en ik werd lid van de
Vrouwengroep die om de maand drie dagen
bij elkaar kwam waar we vertaalde teksten uit
de Hebreeuwse bijbel bespraken. Ik leefde
dan drie dagen mee in de structuur van de
gemeenschap. Ik ben er tien jaar om de
maand geweest en heb er veel geleerd en ik
heb er van genoten. Ik heb me verdiept in de
Joodse cultuur en ben zelfs Hebreeuwse
lessen gaan volgen met de wens om ooit zelf
Hebreeuwse teksten te kunnen lezen.
Door mijn fysieke beperking lukte het niet
meer om in Bergeijk te komen. Ik ben op
zoek geweest hier in de regio maar kon niets
vinden wat leek op Bergeijk.
In 2018 had ik een nare levenservaring. Puur
toevallig las ik het boek van Christa Anbeek:
Voor Joseph en zijn broer (won in 2019 de
prijs voor het beste spirituele boek). De dood beheerste het leven en werk van
theologe Christa Anbeek totdat ze een burn-out kreeg en niets meer kon. Maar ze
kreeg ook een kleinzoon. Spelen met hem dat kon ze wel.
Christa Anbeek is Hoogleraar aan De Vrije Universiteit waar ze remonstrantse
theologie doceert. Zij komt uit een gezin met een keten aan suïcide. Haar vader,
broer, oma en tante allemaal stapten zij uit het leven. Ook haar moeder sterft in het
jaar dat haar vader overlijdt. In haar professionele leven raakt ze verbonden met het
thema dood en rouw verwerking. Ze schreef samen met Ada de Jong het boek ‘Berg
van de ziel’ Ada de Jong verloor bij een bergongeluk in één klap haar man en drie
‘
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kinderen. Tijdens een bergvakantie verliest Christa haar partner. Anbeek krijgt een
burn-out. De vraag overvalt haar hoe de theologie in godsnaam antwoord kan geven
op belangrijke levensvragen.
Er komt een uitweg niet in de vorm van theologie maar in de vorm van haar eerste
kleinkind, de Joseph van de titel van het boek. Het kind bracht het leven terug. Spelen
schept een alternatieve werkelijkheid, naast het alledaagse waar overleven centraal
staat. Kinderen spelen en ze weten dat ze spelen. Je moet het spel niet verstoren. Dat
is voor de theologie ook van belang, want religie kun je opvatten als spel. Je droomt
van een andere realiteit, die je via rituelen vormgeeft. Het kleinkind als
inspiratiebron, is in de theologie geen thema. Terwijl in de Bijbel geboorte een
belangrijke rol speelt.
Door dit alles geraakt besloot ik vriend van de Remonstranten te worden. In
Zoetermeer zijn helaas maar heel weinig Remonstranten. Maar de Adventkerk vind
ik een goed alternatief. De eerste keer in 2019 ontroerde me het kleine en sfeervolle
kerkje. Marcia Boeijinga betrok me bij de gemeenschap. Ik voel me een Remonstrant
maar verbonden aan de Adventkerk in Zoetermeer.
Tiny Brunott

Opnieuw geloven
Alle doordeweekse activiteiten liggen stil,. Zoals
gezegd is er echter wel een leeskring waarin we
elkaar kunnen ontmoeten via Google Meet. Deze
kring is vol, maar mochten er meer mensen zijn die
belangstelling hebben dan is het mogelijk om een
tweede groep te vormen. Er moeten dan echter wel
genoeg aanmeldingen zijn. De nu lopende kring
bestaat uit acht mensen. U kunt zich aanmelden
bij:
ds.
Karl
van
Klaveren,
kvanklaveren@hotmail.com of telefoonnummer
06-119041992. Hieronder als voorbeeld van de
inhoud de aankondiging van de tweede avond:
Maandagavond 22 maart komen we om 20.00 uur
weer virtueel bijeen. Ik wil jullie vragen om vooraf
te lezen: p. 14-27 van W.R. van der Zee, Opnieuw geloven. Marco stuurt jullie
vanavond nog de gefotografeerde pagina's voor het geval je het boekje (nog) niet
‘

14

mocht hebben. Het is overigens goed verkrijgbaar: bijv. 12,99 bij bol.com.
Deze tweede keer willen we met elkaar spreken over God. Geen gemakkelijke zaak.
Want, zoals Van der Zee schrijft: "Eén ding is duidelijk: God is in onze tijd niet meer
vanzelfsprekend." Tegelijkertijd kun je ook niet zeggen dat de in de jaren zestig
verwachte secularisatie echt werkelijkheid is geworden. De kerkverlating zette door,
maar via nieuwe begrippen als 'spiritualiteit' en 'zingeving' was er na 1980 ook sprake
van 'een terugkeer van de religie' (zoals dat in de filosofie wordt genoemd: vgl. bijv.
https://archive.krisis.eu/wp-content/uploads/2017/05/2000-4-03-vries.pdf)

De 'terugkeer van God' openbaarde zich aanvankelijk in een groeiende belangstelling
voor oosterse mystiek, maar later ook in een herwaardering van katholieke mystici,
zoals Meister Eckhart. In mijn werk als vertaler bij een theologische uitgeverij (2000heden) viel me die trend duidelijk op in de titels die ik moest vertalen. Recentelijk is
vooral ook de sociale dimensie van het joods-christelijk geloof opnieuw gaan
spreken. Zelf keerde ik mede daardoor na een atheïstische en boeddhistische
levensfase terug naar de kerk via de vrijzinnige achterdeur. De sociale dimensie lijkt
in oosterse religiositeit minder sterk uitgewerkt, omdat daar vooral het innerlijk (het
psychologische) centraal staat.
Je merkt het al, ik zit op mijn praatstoel. Toch zal het in deze kring vooral moeten
gaan over wat jullie bij het woord 'God' denken en ervaren. En hoe zich dat verhoudt
tot de christelijke traditie en onze tijd.
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Marco en ik hebben een aantal vragen opgesteld die we jullie willen meegeven. In
de bijeenkomst lopen we ze langs. Denk er thuis eens over na. Marco Lurks zal weer
na elke vraag proberen te formuleren wat ons bindt. Welk e gemeenschappelijke
noemer zit er onder onze perspectieven? Want één ding is zeker: ieder van ons heeft
een eigen godsbeeld. Misschien is het goed om dat gegeven als richtpunt te nemen
bij het beantwoorden van de vragen: welk godsbeeld heb ik?
De vragen die in deze bijeenkomst aan bod zullen komen zijn:
• Wie of wat is God volgens jou? Als je een ander woord voor God zou moeten
bedenken: welk woord zou dat zijn? Liefde? Natuur? Het Al? Nabijheid? Iets anders?
• In het christelijk spreken wordt God ook wel Vader of Abba genoemd. Spreekt dat
jou aan? En hoe ziet Van der Zee dat (zie pag. 15-19)?
• Van der Zee schrijft ook over 'God ervaren' (p. 19-20). Kun je je daar iets bij
voorstellen? Heb je wel eens momenten die je 'transcendent', 'mystiek' of 'goddelijk'
zou kunnen noemen. Of 'wonderlijk' misschien?
• Wat verwacht je van God? Van der Zee schrijft: "Er zijn nogal wat mensen die
afhaken omdat ze zien wat er in de wereld gebeurt, ze zeggen: een God die ons dìt
aandoet of die dàt toelaat, zo’n God hoeven we niet meer, in zo’n God kunnen we
niet geloven." (p. 19)
• De 'almacht van God', die vroeger vanzelfsprekend was in de theologie, is
tegenwoordig omstreden. Van der Zee noemt dat hachelijk vraagstuk verschillende
malen (zie p. 19 en 22-23 en 25). Hoe ziet hij dat? En kun je daar iets mee?

‘
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Klokluiden voor het klimaat
Vanaf 11 maart vindt wereldwijd een klimaatactie plaats met als motto Sacred
People, Sacred Earth. In Nederland krijgt de actie zijn beslag door middel van het
Klimaatalarm, dat op zondag 14 maart plaatsvindt. Hieraan doen ruim 100 landelijke
organisaties deel. Ook de Raad van Kerken heeft zich hierbij aangesloten. Namens
de kerken heeft algemeen secretaris Christien Crouwel de oproep ondertekend.

‘De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons’ zo begint
de oproep. ‘Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist
omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de
aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm,
juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.’ Tegenover de doemscenario’s
stellen de ondertekenaars het woord ‘vertrouwen’ centraal, dat zo cruciaal is in het
gesprek over klimaatverandering. ‘Geen naïviteit, maar een betrokken vertrouwen
dat mensen de ogen opent en oproept tot verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen raakt
onze ziel en ligt ten grondslag aan onze levensovertuiging.’
De oproep eindigt met de wens dat de Nederlandse kiezers durven te stemmen op
politieke partijen die niet alleen lippendienst bewijzen aan het klimaat, maar
gewetensvolle ‘en ook pijnlijke keuzes durven maken. ‘Want er staat veel op het
spel’. zo besluit de oproep, namelijk ‘het meest kostbare geschenk dat we in
bruikleen hebben gekregen, ons gemeenschappelijke huis, de aarde (…) Wij slaan
‘
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alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst en in alle goede krachten
om van daaruit samen verantwoordelijkheid te nemen.’
Op zondag 14 maart vinden er diverse acties plaats. Daaronder ook een online
gebedsviering, georganiseerd door de werkgroep GroenGelovig die van 15.00 tot
15.30 uur te volgen zal zijn op: https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/gebedvoor-klimaat/
De Adventskerk zal samen met veel andere kerken om 15.00 uur de klok luiden als
ondersteuning van het Nationaal Klimaatalarm. Meer daarover op:
https://groengelovig.nl/page/48863/2021/02/25/Klimaatalarm?originNode=41911

‘
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Activiteiten VCGZ
Onderstaande activiteiten staan gepland onder voorbehoud van corona-maatregelen.
Op het moment van schrijven is niet duidelijk of deze activiteiten doorgang kunnen
vinden. De activiteiten van maart zijn in elk geval afgelast. Momenteel is de kerk
gesloten. We stellen alle leden en vrienden zo spoedig mogelijk op de hoogte als er
in hert voorjaar activiteiten zijn die weer kunnen worden opgepakt.

Dag

Datum

Activiteit

Maandag

15-03-21
afgelast

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

15:00 uur

Maandag

15-03-21
afgelast

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

20:00 uur

Maandag

29-03-21
afgelast

Krant op tafel

Adventskerk

15:00 uur

Zaterdag

03-04-21 ?

Leven in aandacht Adventskerk

09:30 uur

Maandag

19-04-21 ?

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

15:00 uur

Maandag

19-04-21 ?

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

20:00 uur

Maandag

26-04-21 ?

Krant op tafel

Adventskerk

15:00 uur

Zaterdag

01-05-21 ?

Leven in aandacht Adventskerk

09:30 uur

Maandag

10-05-21 ?

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

15:00 uur

Maandag

10-05-21 ?

Gaat de wereld

20:00 uur

‘

Locatie

Adventskerk

Tijdstip
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naar de knoppen?
Zaterdag

05-06-21 ?

Leven in aandacht Adventskerk

09:30 uur

Maandag

07-06-21 ?

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

15:00 uur

Maandag

07-06-21 ?

Gaat de wereld
Adventskerk
naar de knoppen?

20:00 uur

Kerkdiensten VCGZ
Ook wat de kerkdiensten betreft is het niet zeker dat ze door kunnen gaan. Leden en
vrienden krijgen zo spoedig mogelijk bericht als we op verantwoorde wijze kunnen
besluiten om weer mensen toe te laten in de dienst. Tot die tijd zijn er alleen digitale
kerkdiensten. Alle diensten hieronder vermeld, zullen worden opgenomen op video
met een camerateam en als YouTube-link worden verzonden aan alle leden en
vrienden. De enige uitzondering is de dienst op Witte Donderdag. Die kan helaas niet
doorgaan omdat de opnames erg veel werk kosten en er al een dienst is op Palmpasen
en Pasen. Mocht het mogelijk zijn om alsnog een Paasdienst te organiseren met
bezoekers, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld per e-mail (of als u geen e-mail
heeft per telefoon).

Datum

Voorganger

Organist

14-03-21

Ds. K. van
Klaveren

Dhr. J. Dekkers Dhr. T. Vessies n.v.t.

21-03-21

Geen dienst

28-03-21

Palmzondag
Dhr. T. Vessies

‘

HVD

Deurdienst

n.v.t.
Dhr. W.
Ruitenberg

Dhr. W. Visser n.v.t.
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01-04-21

Er is geen dienst
op Witte
Donderdag

04-04-21
10:30 uur

Pasen
Mw. N. Verburg

11-04-21

Geen dienst

18-04-21

Geen dienst

25-04-21

Ds. K. van
Klaveren

02-05-21

Geen dienst

09-05-21

Da. M. van Zoest Dhr. J. Dekkers Dhr. W. Visser Nog in te vullen

16-05-21

Geen dienst

23-05-21

Pinksteren
Ds. K. van
Klaveren

30-05-21

Geen dienst

06-06-21

Geen dienst

13-06-21

Ds. K. van
Klaveren

20-06-21

Geen dienst

27-06-21

Ds. H. Le Grand

‘

Dhr. W.
Ruitenberg

Dhr. T. Vessies Nog in te vullen

Dhr. W.
Ruitenberg

Dhr. W. Visser Nog in te vullen

Dhr. W.
Ruitenberg

Dhr. W. Visser Nog in te vullen

Dhr. J. Dekkers Dhr. T. Vessies Nog in te vullen

Nog in te vullen Dhr. W. Visser Nog in te vullen
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Eindredactie van de nieuwsbrief:
Karl van Klaveren en Jolande Annema
Website van de VCGZ Adventskerk:
www.vcgz.nl
Bankrekeningnummer van de VCGZ:
NL 07 INGB 0003 1665 56
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