Jaarverslag 2017
Eind 2017 waren er in totaal 47 leden bij het Samenwerkingsverband, waarvan 18 VVP, 10
Doopsgezind, 11 Remonstrants, 8 “en anderen”, en daarnaast 8 donateurs. Voorts houden we nu
ook bij wie belangstellend zijn voor activiteiten van onze geloofsgemeenschap: dat zijn 70
belangstellenden. In 2017 overleden 3 leden, 3 leden zegden hun lidmaatschap op, 3 leden kwamen
er bij en er kwamen 2 donateurs bij.
Het Samenwerkingsverband maakte in vergelijking tot het jaar 2016 een vrij rustig jaar door. Het
bestuur bleef gedurende heel 2017 ongewijzigd, maar kreeg wel te maken met ziekte van de
secretaris in de laatste maanden van 2017. In 2017 werd een begin gemaakt met
ledenwerfactiviteiten om te proberen meer mensen uit Zoetermeer en omstreken te betrekken bij
de activiteiten van het Samenwerkingsverband. Dat betekende meer PR richting de pers, het uitdelen
van folder/ flyers, pennen en dergelijke, en een uitbreiding van het dienstverband van de eigen
predikant ds. Van Klaveren van 4 uren in de week tot 6 uren in de week vanaf 1 mei 2017 tot 1 mei
2019. Daartoe werd besloten op de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2017. De algemene
(najaars)ledenvergadering werd gehouden op 1 december.
De pastorale taken worden vervuld door het pastorale team, met naast de voorganger, daarin mw.
ds. J.F. Postma en drs.(th) M.I.N. Hofman-de Groot.
De communicatie met de leden werd verzorgd door het vier keer verschijnen van de Nieuwsbrief
(onder redactie van mw. J. Annema) , door middel van berichten via internet en via de eigen website.
Deze website is in 2017 geheel vernieuwd door een commissie bestaande uit mw. Boeijinga, de hr.
Van Walsum, mw. Sulkers en met behulp van de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit).
Communicatie was er vanzelfsprekend ook over de activiteiten van het Activiteitenprogram- ma
2016-2017 en 2017-2018, beiden onder het motto ‘Ongedwongen geloven’.
Voor wat betreft dit programma: zowel in het programma 2016-2017 als in het programma 20172018 bespraken de leeskringen 1 keer in de maand op de maandagmiddag en avond een hoofdsuk
uit ‘De wereld van Sofie’ (23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 22/5 en 19/6; 11/9, 9/10, 13/11 en 11/12). De
gesprekskring op de maandagmiddag (1 keer per maand) behandelde van februari tot mei ‘De Bijbel:
een bizar boek’– omgaan met lastige bijbelverhalen. In het najaar behandelde die gesprekskring 1
keer per maand het boek ‘Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen’.
Op 12 juni was er een gesprek over de nota ‘Lopen over het water’van de ADS. Voorts lag de krant op
tafel in de gesprekskring op de laatste maandagmiddag van de maand.
De lunchbios liet in het voorjaar films zien van Monty Python en in het najaar een film over
ontheemding. Meditatiebijeenkomsten onder het motto ‘Leven in aandacht’ waren er op de eerste
zaterdagochtend van de maand. Extra aandacht voor de meditatie was er met een workshop in
november en in de kersttijd.
Lezingen waren er over Zelfmoordterroristen van Erik Jan Tillema (16/1), over Liberaal Christendom
van Rick Benjamins (13/3), van Wim Jansen met als thema Dronken van God (8/5), en van Saskia
Stolwijk over Mannelijke en vrouwelijke energie (30/9). Voor wat betreft kunst en cultuur hadden
we in de kerk een tentoonstelling met schilderijen van Anet Verdonk (15/4 tot 12/5) en in juni een
tentooinstelling met quilts. Op 9 september stond onze kerk open in het kader van de Open

Monumentendag, dit jaar met als them’Boeren, burgers en buitenlui’. Onze kerk deed daarmee mee
aan de verkiezing van het mooiste monument van Zoetermeer, maar won deze wedstrijd niet....
Voor wat betreft de muziek kon in maart/april meegezongen worden met de Johannes Passion van
Telemann. Voorts konden we samen op pad naar tentoonstellingen en werd het Zincafé Zoetermeer
weer opgezet in Café Lautrec. Helaas werd die laatste activiteit wegens gebrek aan belangstelling in
juli beëindigd.
De tuincommissie zorgde eens in de 2 weken weer voor de tuin rondom de kerk, waarbij – dankzij de
opbrengsten van de kerstcollecte van 2016 – er in 2017 een nieuw tuinschuurtje (met een verbeterd
pad er naar toe) gebouwd kon worden.
Voor wat betreft het gebouw is het orgel nu echt aan vernieuwing toe en wordt onderzocht hoe dit
te bereiken. De kerk werd in de zomer van binnen en buiten geschilderd, mede dankzij
de toegekende subsidie van de gemeente voor het gemeentelijk monument. Voor 2018 staat een
dergelijke onderhoudsbeurt en subsidieaanvraag voor de rest van het schilderwerk op stapel. Er
kwam een nieuwe verwarmingsketel en ook zal bekeken worden of het toilet vervangen moet
worden. Voorts zal worden nagegaan of en hoe het gebouw meer ‘vergroend’ kan worden. Er is een
Archiefcommissie ingesteld die ons archief ten behoeve van de overdracht aan het gemeentelijk
archief op orde gaat brengen.
In 2017 werd eens in de 14 dagen een kerkdienst gehouden en wel op de even zondagen van de
maand, met daarnaast de diensten op de kerkelijke feestdagen. Het kerkbezoek is gemiddeld zo’n
20 kerkgangers en na afloop is er steeds gelegenheid voor het gezamenlijk koffie drinken. Naast de
bijzondere diensten op de kerkelijke feestdagen was er op Witte Donderdag, 13 april, Avondmaal en
was er de Herdenking van de Overledenen op 26november. Een bijzondere dienst was ook de
Kerstavonddienst met Toon Vessies en Saskia Stolwijk. Voor de kerkdiensten ontwikkelden de 3
pastores een nieuwe, wat aangepaste, liturgie. Bijzondere collectes waren er voor ‘Kinderen in de
Knel’ met Kerstmis en voor de Honger in Afrika op 9 april. Voor de vluchteling Nouridin Boltabaev,
die met Kerst 2016 in de Adventskerk te gast was, werd samen met de Houtrustkerk een speciale
inzamelingsactie gehouden om hem in de Verenigde Staten verder op weg te helpen.
Verder nam onze gemeente ook in 2017 deel aan het gezamenlijke diaconale fonds van de
Zoetermeerse Kerken (DOZK).
Voor wat betreft de deelname aan de gezamenlijke activiteiten van de kerken in Zoetermeer nam
onze kerk deel aan de Week van de Eenheid van de Christenen en aan de activiteiten in de Stille
Week voor Pasen, met onze bijdrage aan de Vespers en de Paaswake. Ook werd in de Vredesweek
samengewerkt met de andere kerken met een vredeswandeling met Toon Vessies op 23 september
in het teken van de vluchtelingen problematiek. Er waren voorts gesprekken met het Apostolisch
Genootschap. Met de Houtrustkerk in Den Haag werd samen gewerkt in het kader van de activiteiten
rond het Vrijzinnig Beraad in Den Haag tijdens de zomer.
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