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Nieuwsbrief Adventskerk 
Winter 2019/20 
 
 
 

 

 
De os en de ezel 
 

De os en de ezel behoren tot de beeldvorming van Kerst. Op weg naar die tijd 
vieren we tegenwoordig Halloween. Een vreemd feest wat mij betreft. Tekenend 
voor een doodscultuur die ons blijkbaar fascineert. Ook de romantisering van 
criminelen zoals Holleeder behoort daartoe. Nu er een advocaat is vermoord door 
de onderwereld schrikken we wakker uit die rare droomwereld. Nee, dan de os en 
de ezel. Die staan voor het leven. En ze omringen een kind van liefde en vrede, 
geboren in een stal. Die schamele geboorteplek geeft de kwetsbaarheid van deze 
fragiele waarden aan. Het was Franciscus die de os en de ezel bedacht. Omdat hij 
moeder aarde bezong en met de vogels sprak, werd hij de beschermheilige van de 
natuur. Zijn sterfdag werd ‘dierendag’. De natuur kan wel wat bescherming 
gebruiken. Want wij mensen zijn meedogenloos voor onze leefomgeving. De 
boeren krijgen de schuld, maar de oorzaak is natuurlijk ons consumentisme dat 
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alles goedkoper wil en weigert te accepteren dat we niet elke dag vlees behoren te 
eten. Zelfs als jager-verzamelaars deden we dat niet. De boer van nu is door ons 
eetpatroon een bio-industrieel geworden. De schamele stal is verdrongen door 
megastallen. Laten we deze Kersttijd eens nadenken over onze levensstijl die 
moeder aarde verdringt naar de marge. Zijn we niet een deel van de natuur? Zagen 
we niet aan onze eigen wortels? We hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn. 
Ook dat wil Kerst ons leren. Een klein beetje licht in het donker is genoeg om sfeer 
te maken. Onze wereld van meer en meer is een waanbeeld dat ons is opgedrongen. 
Door onszelf. Want het is veel te gemakkelijk om het systeem de schuld te geven. 
Want het systeem zijn we zelf, net als de natuur. Wees de verandering die je wenst 
te zien in de wereld, zei Gandhi. Franciscus zou het hem nazeggen. 
 

ds. Karl van Klaveren 
 

 
Eeuwigheidszondag 24 november  
 

Op Eeuwigheidszondag herdachten wij onze 
overleden gemeenteleden mevrouw Greet 
Lamboo – van der Vorm en mevrouw Leny 
Groenheijde – Quartel. Dit gebeurde met het 
aansteken van speciale kaarsen waarop hun 
naam stond vermeld. Ook werd een moment 
van stilte in acht genomen voor hen. Nadat zij 
waren herdacht, werd iedere kerkbezoeker in 
de gelegenheid gesteld om zijn/haar eigen 
overleden dierbaren te herdenken, door middel 
van het aansteken van een waxine-lichtje. Deze speciale dienst op 
Eeuwigheidszondsag werd geleid door ds. Peter Wilbrink. 
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Bloemen 
 

Beste bestuursleden en gemeenteleden van de 
Adventskerk, hartelijk bedankt voor de mooie 
bloemen die ik heb gekregen voor mijn zestigste 
verjaardag! 

Jenny Sulkers 
 
Beste leden van de Adventskerk, heel erg bedankt 
voor het mooie boeket dat ik heb ontvangen 
tijdens de ALV op maandag 25 november. Het 
boeket heeft meer dan 2 weken goed gestaan. 
Met vriendelijke groet, 

Jolande Annema 
 
Beste leden en belangstellenden van de Adventskerk, 
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik kreeg ter bemoediging na het 
overlijden van mijn grote kanjer Hugo.  
Met vriendelijke groet,                                                                     Erica Wouterloot 
 
 
Verslag van de Algemene ledenvergadering 
 

In de ALV van 25 november werd de begroting voor 2020 vastgesteld. Er is onder 
meer gesproken over het feit dat het aantal leden daalt door overlijden maar dat er 
toch ook steeds weer nieuwe leden en belangstellenden bijkomen. We gaan een 
plan ontwikkelen om de belangstellenden meer aan onze gemeenschap te binden.   
Na de schilderwerkzaamheden van de afgelopen jaren hebben we voor komend jaar 
geen grote onderhoudsplannen, wel wordt er 2000 euro begroot voor onvoorzien 
onderhoud. Er wordt 3000 euro begroot voor vernieuwing van de muziekinstallatie. 
 

Nicolet Veldman, penningmeester VCGZ 
 

 
Maandag 25 november j.l. vond onze najaars Algemene Ledenvergadering plaats. 
Een harde – of misschien kunnen we beter zeggen: trouwe – kern van zeventien 
leden (incl. bestuur) woonde de vergadering bij. In de Lindenberghzaal pasten we 
in een mooie, ruime kring. De vergadering verliep vlot. De begroting voor het 
komende jaar werd unaniem goedgekeurd (met dank aan het zorgvuldige 
voorbereidende werk, inclusief heldere toelichting van onze penningmeester). 
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Ondergetekende stelde voor een ‘telefoonkring’ in het leven te roepen. Leden 
worden ouder en steeds vaker valt het zwaar om diensten of activiteiten te 
bezoeken. Toch is het fijn om betrokkenheid te ervaren vanuit de 
geloofsgemeenschap. Wanneer vrijwilligers twee of drie van deze (vaak oudere) 
leden af en toe eens willen bellen, blijven we beter op de hoogte van elkaars wel en 
wee en kunnen we afgestemder naar elkaar omzien. Aan het einde van de 
vergadering werden 2 personen extra ‘in de bloemetjes’ gezet: onze voorganger, 
Karl van Klaveren en Jolande Annema voor hun vele haast niet te noemen 
bijdragen aan het reilen en zeilen van de Adventskerkgemeente! Onze hartelijke 
dank! Om half tien konden we weer huiswaarts keren. We kunnen terugzien op een 
prettig samenzijn.  

Marja Hofman 
 
 

Kerstavond 2019: ‘Onbevangenheid’ 
 

Kerstavond meditatie op dinsdag 24 december in de Adventskerk, Julianalaan 3,  
om 21.00 uur, inloop 20.30 uur. Het thema is “... onbevangenheid ...”.  
 

Over de hele wereld komen deze avond mensen 
bijeen om zich voor een uur,  
voor een dag, 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 tot uitdrukking 
brengen.Wij laten ons inspireren door het leven 
van Jezus en door het leven van Boeddha. 
Boeddhistische meditatie en christelijke 
levensbeschouwing bieden een groeiend aantal 
mensen een manier om vanuit betrokkenheid 
helder in de wereld te staan.  
 

Een speciale muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door Linda Hessing en Peter van den Hoek. Zij begeleiden ons bij het zingen van 
enkele mantra’s. Het afwisselende samenspel – met o.a. harp en klankschalen – is 
verstillend en inspirerend.  Na afloop bent u van harte welkom bij de thee. 
 
Deze Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut 
en Toon Vessies, geestelijk verzorger. 
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Kerstbijdrage 
 

Alle leden en donateurs ontvangen de brief voor de kerstbijdrage. De kerstbijdrage 
willen we besteden voor de aanschaf van een kerstboom voor in de kerk, voor een 
aantal fruitbomen voor de kerktuin en voor de MAMAS uit Zuid Afrika. 
Kinderfonds MAMAS steunt inspirerende Zuid-Afrikaanse vrouwen die opstaan 
voor de meest kwetsbare kinderen van hun land. 
 

De opbrengst van de collecte op eerste Kerstdag willen we besteden voor de 
Zoetermeerse organisatie Stichting Piëzo. Deze maatschappelijke organisatie stelt 
mensen in de gelegenheid om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder 
te ontwikkelen.  
 

Voor de kerstbijdrage van 2020 kunnen leden een voorstel doen voor nieuwe goede 
doelen. In de ALV van mei 2020 kunnen we hierover een besluit nemen. 
 

Nicolet Veldman 
 
 

Gedicht voor Kerst 
 

De stille dagen komen eraan 

tijd om even stil te staan 

overdenken en bezinnen 

afsluiten of opnieuw beginnen 
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Samen vieren we Kerst 
 

De stichting “Samen vieren we Kerst”, Bureau DN Leisure, Stichting Present, 
UVV Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer organiseren dit jaar voor de tweede 
keer samen het evenement Magisch Zoetermeer. Dit zal plaatsvinden van 7 tot 31 
december in Zoetermeer.  
 
We richten ons net als vorig jaar op eenzame ouderen. De opzet is min of meer 
gelijk aan vorig jaar, maar we streven er naar om in deze editie nog meer ouderen 
een leuke ochtend of middag te bezorgen. Daarom is er nu méér om uit te kiezen.  
 
Ouderen kunnen een keuze maken uit één van de volgende mogelijkheden:  
• Op 17 december ontvangen we ouderen voor een lunch of high tea.  
•  Op 19 december is er 's morgens een filmvoorstelling, speciaal voor ouderen in 
de bioscoop. 
•  Diezelfde middag kunnen ouderen onder begeleiding van een vrijwilliger gezellig 
winkelen in het Stadshart. 
• In de ochtend van 28 en 29 december kunnen ouderen genieten van de theater-
voorstelling ‘Verborgen schatten’. 
•  Ouderen die de deur niet uit kunnen worden tussen 20 en 24 december door een 
vrijwilliger bezocht met een leuk cadeautje. 
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Vanzelfsprekend hebben we weer heel wat vrijwilligers nodig om alles goed te 
laten verlopen. Zo zoeken we:  
•  Chauffeurs die op één of meer van de genoemde dagen bereid zijn om één of 
meer ouderen op te halen in hun eigen auto, ze af te leveren in het Stadshart en na 
afloop weer veilig thuis te brengen. 
•  Begeleiders die de ouderen thuis of op een afgesproken locatie ophalen  en 
ervoor zorgen dat ze – al dan niet m.b.v. een rolstoel of rollator – in restaurant, 
bioscoop of theatertent komen. 
•  Mensen die de ouderen begeleiden en gezelschap houden tijdens het evenement. 
•  Mensen die kunnen helpen bij de logistiek en/of de organisatie.  
 
Deze rollen kunnen uiteraard ook gecombineerd worden. Jij kan ons op twee 
manieren helpen om Magisch Zoetermeer te laten slagen:  
 

Vertel alle ouderen in jullie netwerk over 
Magisch Zoetermeer en nodig ze namens 
ons uit om deel te nemen aan één van de 
bovengenoemde activiteiten. Je kunt 
daarvoor het formulier invullen op 
https://magischzoetermeer.nl/inschrijven 
of de papieren versie in de bijlage (op te 
vragen bij redactie Nieuwsbrief VCGZ).  
 

Vertel alle anderen in jullie netwerk ook 
over Magisch Zoetermeer en vraag ze 
een steentje bij te dragen op één of meer 
van de genoemde dagen in één of meer 
van de genoemde rollen. Jouw hulp 
wordt enorm op prijs gesteld. Heb je 
vragen dan kun je me uiteraard bellen 
(het telefoonnummer is op te vragen bij 
de redactie van de Nieuwsbrief VCGZ).  
 
Aanmelden kan via: info@presentzoetermeer.nl.   
 

 
Met vriendelijke groet, Gerda Griffioen 
 

Namens het organisatiecomité Magisch Zoetermeer 
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Hier ben ik 
 

Verschrikkelijk is de wereld. 
Geen Jezus zal Aleppo redden 
en zijn god  
zwijgt zo diep in alle talen 
dat het voelt alsof hij niet bestaat, 
nooit heeft bestaan, niet kan, niet wil – 
wat is er met mijn brein 
dat ik hem steeds weer denk ...? 
 
Er zal nooit, nergens 
een begin van redding zijn 
als niet tenminste één mens zegt ‘hier ben ik’ 
en ziende om zich heen 
zoekt of er nóg een is, nog twee of drie 
met vonken licht ‘hier ben ik’ 
in hun ogen. 
 
In diepe nacht – geen ster te zien 
geen engelzang te horen – 
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zullen wij gaan 
om wat misschien nog kan, 
te hopen valt, te redden is 
één vluchtkindje kantje boord 
voorgoed geboren. 
 
Deze wereld: twee- of driemaal 
niet te tellen naamloos velen 
die ‘hier ben ik’ zijn 
en doen wat moet gedaan’ 
 
 

Huub Oosterhuis 
Uit: “Die wij denken” 
 

Ingezonden door: Toon Vessies 
 
 
Lunchbios: ‘Tegendraads geloven’ 
 

 

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 
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 
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.  
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Data: 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. 
 
 

Wat is vrijzinnig? 
 
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:  
 

Dinsdag 1 oktober – Doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten: 
hoe zijn ze ontstaan en waar staan ze voor? (thuis artikel van Eric Cossee lezen)  
 

Dinsdag 12 november – Hoe staan we zelf in het geloof en in deze wereld?  
 

Dinsdag 14 januari – De toekomst van het vrijzinnig geloven en van onze kerk  
 

Deze gesprekskring staat 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.  
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Data: dinsdag 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  
 
 

 

De kunst van het ontspullen 
 

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 
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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 
 
 

Divina Comedia in de kunst 
 

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 
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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.  
 

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  

 
 
De krant op tafel 
 

De Krant op Tafel is een gezellige 
middag rond een tafel met het 
nieuws in het midden. In deze kring 
dagen we iedere deelnemer uit om 
een aantal interessante artikelen uit 
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. 
We beginnen elke bijeenkomst met 
een item van NOS op 3 of Zondag met Lubach.  
 
Data: maandag 27 januari, 17 februari (eerder dan normaal!), 30 maart en 27 april 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3 
Tijd: 15.00 uur 
 
 

Filosofen over de tien geboden 
 

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 
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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 Louis 
Althusser, en van Hannah Arendt (zie foto) tot René Girard – die de problematiek 
vanuit onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang weten de auteurs 
nieuwe dimensies in de tien geboden te openen.  
 

Maandag 6 januari  
Max Weber en het vierde gebod – pag. 102-119  
 

Maandag 3 februari  
Hannah Arendt en het vijfde gebod – pag. 120-141  
 

Maandag 24 februari  
Georges Bataille en het zesde gebod – pag. 142-162  
 

Maandag 16 maart  
Tristan en Isolde en het zevende gebod – pag. 163-182  
 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via bol.com. Wie zich aanmeld bij 
onderstaand telefoonnummer ontvangt een e-mail met de leesstof voor de eerste 
keer. Daarna wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers het boek in bezit hebben.  
 

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  
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Leven in aandacht 
 

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: zaterdag 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 
Informatie: Toon Vessies en Saskia Stolwijk, tel. 079-3310560  
 
 

MannenPraat 
 

In februari 2020 zou ik graag starten met MannenPraat. De naam zegt het al, 
MannenPraat is een gespreksgroep voor mannen, niet omdat we niets met vrouwen 
hebben, maar gewoon omdat het toch anders praat als mannen onder elkaar.  
Met elkaar bepalen we de frequentie van het elkaar ontmoeten. In eerste instantie 
denk ik aan eens per maand. We komen bij elkaar bij één van de deelnemers thuis 
met ± 8 deelnemers. We volgen geen strakke thema’s of gespreksonderwerpen 
maar praten met elkaar over hoe wij in het leven staan, welke ontwikkelingen we 
hebben doorgemaakt in brede zin. Belangrijk daarbij is hoe jij en de ander dat zelf 
ervaart en beleeft. Geen leerhuis, geen therapie maar persoonlijke gesprekken 
waarbij we ontdekken en leren van andermans ervaringen. Lijkt het jou leuk om 
met elkaar in gesprek te gaan dan hoor ik graag van je. 
 

Toon Vessies, gepensioneerd geestelijk verzorger en lid van het pastoraal team van 
de Adventskerk Zoetermeer – E: toonvessies@hotmail.com 
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Kerkdiensten VCGZ 
 

De kerkdiensten vinden meestal plaats op de tweede en vierde zondag van de 
maand. De diensten beginnen om 10.30 uur, tenzij dit anders is aangegeven. 
 
 
Datum Voorganger Organist HVD Deurdienst 

 
22-12-19 Geen dienst 

 
   

24-12-19; 21 
uur Kerstavond 
Meditatie 

Dhr. T. Vessies 
en mw. S. 
Stolwijk 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

25-12-19 Kerst Ds. W. 
Lagrouw 

Dhr. J. Dekkers Dhr. N. van 
Walsum 

Mw. N. 
Veldman 

29-12-19 Geen dienst 
 

   

05-01-20 Geen dienst 
 

   

12-01-20 Ds. K. van 
Klaveren 

Nog in te vullen Dhr. T. Vessies Mw. H. Bridié 

19-01-20 Geen dienst 
 

   

26-01-20 Da. K. Magnée Nog in te vullen Mw. J. Sulkers Mw. N. 
Veldman 

02-02-20 Geen dienst 
 

   

09-02-20 Ds. K. van 
Klaveren 

Nog in te vullen Dhr. W. Visser Mw. M. 
Boeijinga 

16-02-20 Geen dienst 
 

   

23-02-20 Da. L. Lafeber 
 

Nog in te vullen Dhr. W. Visser Mw. Boeijinga 

01-03-20 Geen dienst 
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08-03-20 Ds. K. van 
Klaveren 

Nog in te vullen Dhr. T. Vessies Mw. Bridié 

15-03-20 Geen dienst 
 

   

22-03-20 Ds. P. Wilbrink Nog in te vullen Dhr. W. Visser Mw. M. 
Boeijinga 

29-03-20 Geen dienst 
 

   

05-04-20 Geen dienst 
 

   

09-04-20; 19.30 
uur Witte 
Donderdag 

Da. D. Sikkema Nog in te vullen Dhr. W. Visser N.v.t. 

12-04-20 Pasen Da. M. van 
Zoest 

Nog in te vullen Mw. J. Sulkers Mw. N. 
Veldman 

19-04-20 Geen dienst 
 

   

26-04-20 Ds. K. van 
Klaveren 

Nog in te vullen Dhr. W. Visser Mw. M. 
Boeijinga 
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Activiteiten VCGZ 
 

Voor meer informatie zie jaarprogramma, nieuwsbrief of website 
 
 
Dag 
 

Datum Activiteit Locatie Tijdstip 

Dinsdag 24-12-19 Kerstavond 
Meditatie 

Adventskerk 21.00 uur 

Zaterdag 04-01-20 Leven in 
aandacht 

Adventskerk 09.30 uur 

Maandag 06-01-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 15.00 uur 

Maandag 06-01-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 20.00 uur 

Zondag 12-01-20 Lunchbios 
 

Adventskerk 12.30 uur 

Dinsdag 14-01-20 Wat is 
vrijzinnig? 

Adventskerk 15.00 uur 

Dinsdag 14-01-20 Wat is 
vrijzinnig? 

Annaplaats 6 
in Zoetermeer 

20.00 uur 

Afgelast Afgelast 
 

Wereldreligies n.v.t. Afgelast 

Maandag 27-01-20 
 

Krant op tafel Adventskerk 15.00 uur 

Zaterdag 01-02-20 Leven in 
aandacht 

Adventskerk 09.30 uur 

Maandag 03-02-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 15.00 uur 

Maandag 03-02-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 20.00 uur 

Maandag 10-02-20 De kunst van 
het ontspullen 

Adventskerk 20.00 uur 

Maandag 17-02-20 Krant op tafel 
 

Adventskerk 15.00 uur 
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Maandag 24-02-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 15.00 uur 

Maandag 24-02-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 20.00 uur 

Afgelast Afgelast 
 

Wereldreligies n.v.t. Afgelast 

Zaterdag 07-03-20 Leven in 
aandacht 

Adventskerk 09.30 uur 

Zondag 08-03-20 
 

Lunchbios Adventskerk 12.30 uur 

Maandag 16-03-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 15.00 uur 

Maandag 16-03-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 20.00 uur 

Maandag 23-03-20 Divina 
Commedia in 
de kunst 

Adventskerk 20.00 uur 

Maandag 30-03-20 Krant op tafel 
 

Adventskerk 15.00 uur 

Zaterdag 04-04-20 Leven in 
aandacht 

Adventskerk 09.30 uur 

Maandag 06-04-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 15.00 uur 

Maandag 06-04-20 Filosofen over 
de tien geboden 

Adventskerk 20.00 uur 

Maandag 27-04-20 Krant op tafel 
 

Adventskerk 15.00 uur 

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


