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Nieuwsbrief Adventskerk 
 

Zomer 2017 
 
 
 
 
 
 

 
Elkaar vinden 
 
Een wat koude dag in april. In de 
Haagse Houtrustkerk luistert een 
zaaltje vol mensen naar een man uit 
India. Er zijn ook mensen uit de 
Adventskerk bij. De spreker heet 
Packiam Samuel. Hij is geen 
Indiase goeroe, maar de directeur 
van een instituut voor dialoog en 
verzoening tussen de religies in 
Hyderabad, een miljoenenstad in 

Zuid-India waar Indiase televisieseries worden gemaakt (vandaar de bijnaam 
‘Tollywood’). India is een land van vele religies. Al eeuwenlang. Net als bij ons gaat 
dat vaak goed, maar er zijn ook spanningen.  

Ik leerde dr. Samuel kennen toen ik in oktober met een groep predikanten in 
zijn studiecentrum was. Op deze dag in april is hij in Den Haag om met ons te 
discussiëren over zijn methoden. Hij maakt onderscheid tussen geloof en religie. 
‘Jezus, Boeddha en Mohammed kwamen geen nieuwe religie brengen, maar een 
nieuwe manier van geloven,’ zegt hij. Mensen maken van geloof ‘religie’. In religie 
proberen ze persoonlijke ervaring vast te leggen in regels, rituelen, structuren, 
geschriften en leerstellingen. Daardoor verstart de persoonlijke ervaring.  

Ik vond het een verhelderend inzicht. Je kunt het toepassen op allerlei 
gebieden, bedacht ik me toen ik die avond naar huis fietste. Ik zag managers voor me 
die de bedrijfscultuur willen vastleggen in procedures. Ik moest denken aan 
zwevende kiezers, waar een paar maanden geleden heel paniekerig over werd 
gedaan, terwijl het toch vrij normaal is dat onze mening niet één op één past bij een 
partij. Zelfs problemen in de sport werden door Samuels onderscheid transparanter. 
Want voetbal is een leuk spelletje dat ik als jongen met plezier speelde op pleintjes 
en veldjes. Maar als instituut kan (of kon) het spelers als Cruijf tot razernij brengen.  
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Het onderscheid tussen persoonlijke ervaring (geloof, werk, politiek, sport) en 
de institutionele vorm (religie, bedrijfsmanagement, politieke partijen, sportclubs) 
kan helpen. Want op het eerste niveau vinden we elkaar vrij gemakkelijk, terwijl we 
op het tweede niveau al snel tegenover elkaar komen te staan – in religieuze 
conflicten, politieke spelletjes, hooliganism, bobogedrag. In dat geval luidt Samuels 
advies: ga terug naar de ervaring. Herinner je wat het doel is van je club, religie, 
partij of bedrijf. Waar gaat het eigenlijk om?  

Want hoe belangrijk regels, vormen en structuren ook zijn, ze zijn geen doel 
op zich. Instituten zijn middelen. Het doel zijn en blijven mensen. Dat lijkt me wel 
een mooie Pinkstergedachte! 
 

Karl van Klaveren, voorganger 
 
 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV)  
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 15 mei j.l. zijn het Jaarverslag en de 
Jaarrekening over 2016 vastgesteld. De secretaris, ondergetekende, was aftredend en 
werd herkozen. 

De vergadering maakte kennis met de nieuwe website van de VCGZ, die wordt 
ondersteund vanuit de provider van de ADS. Hij is erg mooi geworden! De heer 
Beerlage werd bedankt voor alles wat hij voor ons betekend heeft in de afgelopen 
jaren voor de publiciteit via de website.  
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Voorts lichtte het bestuur een tipje van de sluier op over het 
activiteitenprogramma voor 2017-2018. Een deel van het programma zal gaan over 
het thema “Minder is meer”, ofwel consuminderen, ontspullen, enzovoorts. Dat 
programma zal zo mogelijk in goede afstemming en samenwerking met andere 
gemeenten gedraaid gaan worden. 

Dit is mede mogelijk doordat het aantal uren van onze eigen predikant, met 
instemming van de vergadering, met twee uren per week zal toenemen tot 1 mei 
2019. In plaats van vier uren is hij dan voor zes uren per week bij onze gemeente in 
dienst. 

Max Hofman, secretaris 
 
 

 
Giro 555  
 
Miljoenen Afrikanen slachtoffer van 
extreme droogte. Gebrek aan Eten & 
Water. Strijd tegen Hongersnood – Eten & 
Water voor Afrika. Op zondag 9 april jl. 
hebben we een collecte gehouden in onze 
kerk voor de slachtoffers van de 
hongersnood, er is 117,25 euro opgehaald. 
Dit was een hoge opbrengst. Het bestuur 

heeft besloten het bedrag aan te vullen tot 150,00 euro. Dit bedrag is overgemaakt 
aan giro 555! Het bestuur en Giro 555 dankt u hartelijk voor uw bijdrage! 
 
 
 
Welkom op zondag!  
 
Bij het bezoek aan onze zondagse diensten werd 
en wordt u welkom geheten door één van onze 
leden. Dit is vooral van belang voor mensen die 
voor het eerst een dienst in de Adventskerk komen 
bezoeken. Die willen immers weten: hoe gaat de 
kerkdienst bij jullie? Wat heb je nodig? Kortom: 
de bezoeker moet zich thuis kunnen voelen bij ons 
in de Adventskerk! Het “welkom” is dus een 
eerste introductie en voor iedereen een welkome 
begroeting. 

Helaas komt het nu voor dat er niet iemand bij de deur deze “deurdienst” kan 
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vervullen. Het aantal vrijwilligers voor deze taak is zodanig verminderd dat er niet 
elke zondag iemand is voor deze taak. We zouden als bestuur graag zien dat het 
aantal vrijwilligers weer toeneemt. Als u toch al wat eerder naar de kerkdienst toe 
kunt komen, zou u dan misschien deze taak willen vervullen en tenminste een 
kwartier voor aanvang aanwezig kunnen zijn voor het “Welkom op zondag”? 
Opgave voor deze taak kan bij Jolande Annema. 
 

Max Hofman, secretaris 
 
 
Lopen op het water – 12 juni 
 
Veel kerkelijke gemeenten in Nederland gaan 
in ledental achteruit, zo ook onze 
geloofsgemeenschap. Ook de Doopsgezinde 
Gemeenten in Nederland, verenigd in de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) – 
waaronder die van ons - ondergaan dat lot. De 
Broederschapsraad (het landelijk bestuur van 
de Doopsgezinden) vroeg daarom aan broeder 
Henk Stenvers om vanuit dit perspectief zijn 
visie op de toekomst van de 
geloofsgemeenschap op papier te zetten. Dit resulteerde in de nota “Lopen over het 
water”, die hij in november 2016 aanbood aan alle Doopsgezinde Gemeenten van 
Nederland. Deze nota is te downloaden via de volgende link: 
www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=20044&stuurdoor=nee 

De inhoud van dit rapport is ook van belang voor samenwerkingsgemeenten 
zoals de onze. Voor wat betreft de inhoud: in deel 1 geeft broeder Stenvers een 
analyse van de huidige situatie van de Nederlandse Doopsgezinden en van de 
Doopsgezinde Gemeenten. Hij geeft daarbij ook een visie op de toekomst van de 
gemeente vanuit wat er nu op allerlei plekken al te zien is. Deze analyse is herkenbaar 
en gaat ook op voor andere kerkgenootschappen en samenwerkende 
geloofsgemeenschappen zoals onze gemeente. 

Het bestuur van de VCGZ is van mening dat deze nota ook ons kan helpen om 
over onze toekomst na te denken. Daarom wordt op 12 juni om 20.00 uur in de 
Adventskerk een gespreksavond georganiseerd waarop over deze nota aan de hand 
van stellingen en vragen gediscussieerd zal worden over de toekomst van ook ónze 
kerkelijke gemeente. 
 

Max Hofman, secretaris 
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God en het ApGen? Atheïsme of niet? – 13 juni 
 
Op dinsdag 13 juni is Karl van Klaveren 
uitgenodigd om als vrijzinnig predikant zijn visie te 
geven in een Ronde Tafel Gesprek in het 
Apostolisch Genootschap in Zoetermeer. Hij zal 
reageren op een betoog van de heer Rob Tijdeman 
onder de titel “God en het Apostolisch 
Genootschap? Atheïsme of niet?” Om een eerste 
indruk te geven. Tijdeman begint zijn verhaal met 
de volgende zin: “Met God duiden apostolischen 
het mysterie aan dat ze leven in een onbegrijpelijke 
wereld, dat ze geboren worden en dood gaan, dat ze 
kunnen bewegen, denken, en zoveel meer, dat er 
medemensen zijn die in veel opzichten op hen 
lijken, dat ze het gevoel hebben onderdeel te zijn 
van iets groots dat niet te bevatten is, dat ze een 
innerlijke drang hebben om in harmonie met hun 
omgeving te leven.” Tijdemans betoog behandelt verschillende godsbeelden: God 
als containerbegrip, God als persoon, God als schepper en de innerlijke God. Wie 
belangstelling heeft is van harte welkom. Locatie: Stadhoudersring 782. Aanvang: 
20.00 uur. Overigens is Karl van Klaveren door de apostolischen ook uitgenodigd 
om deel te nemen aan een kerkdienst van het Apostolisch Genootschap op 25 juni 
a.s. Deze dienst begin om 9.30 uur en heeft als thema ‘De wereld verkennen’. Karl 
zal spreken over zijn leerervaringen in India. 
 
 

 
God en humor – 5 juli 
 
Een groot aantal vrijzinnige kerken uit de regio is 
aangesloten bij het Vrijzinnig Beraad. Deze groep 
organiseert elke zomer luchtige activiteiten om de 
gat van de maanden juli en augustus met een 
gezamenlijk programma te overbruggen. Veel 
kerken hebben in die periode geen activiteiten. Tot 
het Vrijzinnig Beraad behoren de volgende 
geloofsgemeenschappen: NPB Vrijzinnigen in 
Wassenaar, Houtrustkerk/VVP in Den Haag, 

Doopsgezinden in Den Haag, Remonstranten in Den Haag, Quakers in Den Haag en 
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Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg. Het zomerprogramma van het 
Vrijzinnig Beraad is achterin deze nieuwsbrief opgenomen. Voel u welkom om mee 
te doen. Ten slotte zijn wij ook een vrijzinnige geloofsgemeenschap. 
 In de Houtrustkerk sluit onze predikant in dit kader het seizoen af met een 
dikke knipoog naar God in een middag over de humor van Herman Finkers. Finkers 
is een cabaretier die in zijn optredens uitkomt voor zijn katholieke 
geloofsovertuiging. Voor hem is die sterk verbonden met het absurde van het 
menselijk bestaan. Finkers geloof raakt het hart van zijn humor. We kijken naar een 
interview met hem in ‘Het Vermoeden’, het bekende tv-programma van Annemiek 
Schrijver. Na de maaltijd (hopelijk in de tuin) vertonen we fragmenten uit 
conferences, o.a. ‘Na de pauze’ (2007) waarin hij een nieuw spoor insloeg.  

De locatie van de Houtrustkerk is: Beeklaan 535, Den Haag. De aanvangstijd 
is om 15.00 uur. Voor entree en maaltijd betaalt u 7,50 euro.  
 
 
Open Monumentendag – 9 september 
 
Op 9 september is het weer Open 
Monumentendag. Het thema is “Boeren, 
Burgers en Buitenlui”. In Zoetermeer 
wordt dan speciaal aandacht besteed aan 
dertig jaar Open Monumentendag van 1987 
tot 2017. 

De gemeente Zoetermeer wil aan het 
Zoetermeerse publiek vragen de dertig 
mooiste monumenten van Zoetermeer te 
kiezen. Deze Top 30 zal tijdens de Open 
Monumentendag op fotopanelen worden 
geëxposeerd en in het Open Monumentendagboekje worden gepubliceerd. Als aan u 
uw stem gevraagd wordt, stemt u dan ook op de Adventskerk als één van de 30 
mooiste monumenten van Zoetermeer?? 

Natuurlijk is de Adventskerk als gemeentelijk monument dan ook open en wel 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Maar we zullen nog wel een programma voor die uren 
moeten opstellen. Wie wil er met het bestuur meedenken over het programma bij ons 
in de kerk? En zijn er al mensen die (een deel van) die uren dan in de kerk aanwezig 
willen zijn als gastheer/vrouw? Opgave graag bij het bestuur via ondergetekende. 
 

Max Hofman, secretaris 
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Bloemen 
 
Beste bestuursleden en leden van de Adventskerkgemeente, 
Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik zondag jl. ontving. En dan ook 
nog in de kleuren van het kerkelijk jaar! 
 
Met hartelijke groeten,                                                                   Ank van der Lande 
 
 

Beste leden van de Adventskerkgemeente, 
Ik wil het bestuur en de leden van de Adventskerkgemeente bedanken voor de mooie 
bloemen die ik voor mijn 86ste verjaardag heb gehad. Ze hebben heel lang gestaan. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                        Liesbeth Endert 
 
 
 

 
Je wereldbeeld in beeld – 17 juni en 8 juli 
 
Vanwege de geringe belangstelling bij de eerste bijeenkomst 
(slechts één belangstellende) hebben we besloten om deze 
activiteit te annuleren.  
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VRIJZINNIG BERAAD: ZOMERACTIVITEITEN 2017 
 
 
 
Dinsdag 20 juni: Internationale dag van de Vluchteling 
Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. Almeloplein), Den 
Haag. Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis. 
 

Op de internationale dag van de Vluchteling organiseert 
het Apostolisch Genootschap samen met andere Haagse 
Ambassades van Vrede een Themabijeenkomst 
Vluchtelingen. Tijdens een forumgesprek laten de 
deelnemers zien hoe zij streven naar samenwerking en 
integratie. De deelnemers zijn PAX voor Vrede, 

Vluchtelingenwerk Nederland, Woningcorporatie Vestia, het Apostolisch 
Genootschap, een Haagse wethouder en een wijkagent. Zo mogelijk gaan 
we in gesprek met vluchtelingen en/of statushouders. Het geheel wordt 
omlijst met zang en muziek. 
 
 
Dinsdag 4 juli: ‘Hadden wij de liefde niet’ 
Lezing van ds. Antje van der Hoek. Remonstrantse Gemeente, Laan van 
Meerdervoort 955, Den Haag. Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis. 
  

In de oorlog schreef Etty Hillesum twee illegaal 
gepubliceerde brieven, die door het verzet werden 
verspreid om onderduikers een hart onder de riem te steken. 
In een daarvan staat een hartenkreet die te denken geeft "En 
ik meen dan ook, misschien kinderlijk, maar hardnekkig, 
dat deze aarde alleen weer iets bewoonbaarder zou kunnen 
worden door die liefde.” Etty Hillesums' hartenkreet is 

uitgangspunt naar de vraag hoe we onze kring van bekommernis - 'circle 
of concern', zoals de Amerikaanse sociaal filosofe Martha Nussbaum dit 
noemt - kunnen verruimen. Deze vraag is actueel in een globaliserende 
wereld waarin alles met alles verbonden is, ook waar het grote problemen 
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als klimaatverandering en veiligheid betreft.  
 
 
Woensdag 5 juli: ‘God en humor bij Herman Finkers’  
Samen eten, kijken en napraten o.l.v. ds. Karl van Klaveren.  
Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag. Tijd: 15.00 
– 17.30 uur. Toegang: 7,50 euro voor maaltijd en filmvertoning 
 

In de zomer sluiten we het seizoen af met een dikke 
knipoog naar God, die toch hout snijdt. Herman Finkers 
heeft zich ontwikkelt tot een cabaretier die openlijk 
uitkomt voor zijn katholicisme. Dat is voor hem sterk 
verbonden met het absurde van het menselijk bestaan. 
Finkers geloof raakt het hart van zijn humor. We kijken 
naar een interview met hem uit de serie 'Het Vermoeden' 

(2006). Na de maaltijd (hopelijk in de tuin met mooi weer) vertonen we 
fragmenten uit zijn conferences, o.a. 'Na de pauze' (2007) waarin hij een 
nieuw spoor insloeg. Dit programmaonderdeel is onze bijdrage aan de 
vrijzinnige zomerontmoetingen in juli en augustus. 
 
 
Woensdag 5 juli: Tobias Borsboom, pianoconcert  
Locatie: Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. 
Almeloplein), Den Haag. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. 

 
Tobias Borsboom, een inmiddels landelijk bekende pianist, 
geeft in het kader van een reeks klassieke concerten een 
pianoconcert. Mogelijk wordt het een pianoduo met Yukiko 
Hasegawa. 
 
 

 
Donderdag 13 juli: Sleutelen aan de mens - grenzen en kansen 
Lezing door ds. Reinhold Philipp.  Remonstrantse Gemeente, Laan van 
Meerdervoort 955, Den Haag. Aanvang: 17.30 uur, aansluitend hapje en 
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drankje. Toegang: vrijwillige bijdrage. 
 

In deze lezing gaat ds Reinhold Philipp in op vragen 
rond het ‘sleutelen’ aan de mens: hoe verhouden 
techniek en ethiek zich tot elkaar daar waar het om 
het mensbeeld gaat? Hoe verandert wat we 
(technisch) kunnen onze kijk op wat we (ethisch) 

mogen? Wat zijn de kansen? Zijn er grenzen? 
  
 
Woensdag 19 juli: De Kelten, feit en fictie 
Lezing door ds. Marthe de Vries. Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange 
Kerkdam 46, Wassenaar. Aanvang: 15.30 uur. Aansluitend een drankje en 
een hapje. 
 

De Kelten is een verzamelnaam voor een groep stammen 
die aanvankelijk hun kerngebied hadden in Zuid-Duitsland 
en Noord-Zwitserland, maar uiteindelijk verdreven werden 
naar de randen van het Europese continent. Veel over deze 
stammen is in nevelen gehuld, want zij lieten zelf geen 

teksten na. Wij bezitten slechts archeologische vondsten en de berichten 
van hun tegenstanders. Wie waren de Kelten, welke invloed hebben zij 
gehad op de Europese cultuur? En hoe verhouden deze stammen zich tot 
de Kelten in Ierland en Schotland?  
 
 
Donderdag 27 juli: Wandeling langs beelden in het Zuiderpark  
Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. Almeloplein), Den 
Haag. Tijd: 13.30 (inloop 13.00 uur) tot 16.00 uur. Toegang vrij.  

 
Het gebouw van het Apostolisch Genootschap ligt aan de 
rand van het Zuiderpark. Na ontvangst met koffie of thee 
maken we onder leiding van Hans en Joke Wolthuizen een 
wandeling langs de verschillende beelden die het park rijk 
is. De wandeling gaat over gebaande wegen (ook geschikt 
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voor rollators).  
 
 
Woensdag 16 augustus: Werken van Barmhartigheid 
Avond verzorgd door Coos Wentholt en Nelleke Kan. Doopsgezinde 
Kerk, Paleisstraat 8, Den Haag. Aanvang: 20.00 uur. Vooraf koffie, 
aansluitend een glaasje wijn.   
 

“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten …. dat hebben jullie voor mij gedaan”, zo 
spreekt Jezus over wat wij de werken van barmhartigheid zijn 
gaan noemen. In de 16de en 17de eeuw bestond er nog geen 
sociale dienst, maar velen voelden zich wel aangesproken 
door deze tekst uit Mattheus 25. Hoe maakten kunstenaars 

daar een levendig beeld van en hoe brachten Hagenaars deze opdracht in 
praktijk? 
 
 
Woensdag 23 augustus: Dostojevski, het nihilisme en onze tijd 
Lezing door ds. Kathrijne Bezemer, afgewisseld met Russische muziek. 
Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg. Tijd: 
20.00 – 21.45 uur, toegang: gratis.  
 

Dostojevski (1821-1881) is een van de grootste Russische 
schrijvers. Bij hem kom je het eerst het begrip ‘nihilisme’ 
tegen, wat hij als een kenmerk van zijn tijd zag. Hij 
beschrijft in zijn boeken diverse personages die in hun leven 
geen richting meer kunnen vinden. De nihilist zonder 
waarden is er ellendig aan toe maar vormt ook een gevaar 

voor de samenleving want alle aspecten van zijn dagelijkse leven worden 
door dit nihilisme gekleurd. Hij wordt veelal gedreven door afschuw en 
verbijstering voor zijn omgeving. Is er een lichtpunt te vinden? In onze 
tijd zijn ook veel heilige huisjes omgevallen en zijn veel mensen op zoek 
naar nieuwe waarden. Maar welke zekerheden zijn er nog buiten de 
traditionele christelijke geloofswaarheden en zijn die wel wenselijk? 
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Hoewel het nihilisme een serieus onderwerp is, kenmerkt Dostojevski  
zich als vernieuwend schrijver met geestige observaties.  
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Kerkdiensten VCGZ  
De kerkdiensten zijn elke tweede, vierde en event. vijfde zondag van de maand. 
 
 
Datum Voorganger Organist Hoofd van Dienst Deurdienst 
04-06-17 
Eerste 
Pinksterdag 

Mw. N. Verburg Dhr. D. v/d 
Bosch Mw. J. Sulkers Mw. N. Veldman 

11-06-17 
 
Dhr. T. Vessies 
 

Dhr. H. Ruiter Mw. M. Hofman Mw. L. Endert 

18-06-17 
 
Geen dienst 
 

   

25-06-17 
 
Da. M. Kwant 
 

Dhr. P. Boon Dhr. M. Hofman Dhr. H. de Vries 

02-07-17 Geen dienst 
    

09-07-17 Ds. K. van Klaveren Dhr. H. Ruiter Dhr. W. Visser Dhr. B. 
Kruyswijk 

16-07-17 
 
Geen dienst 
 

   

23-07-17 
 
Da. L. Lafeber 
 

Dhr. J. Dekkers Mw. M. Hofman Mw. L. Endert 

30-07-17 
 
Geen dienst 
 

   

06-08-17 
 
Geen dienst 
 

   

13-08-17 
 
Dhr. T. Vessies 
 

Dhr. H. Ruiter Mw. J. Sulkers Mw. N. Veldman 

20-08-17 
 
Geen dienst 
 

   

27-08-17 Da. C. Kühler Dhr. D. v/d 
Bosch Dhr. W. Visser Dhr. H. de Vries 

 
03-09-17 

 
Geen dienst 
 

   

10-09-17 Ds. K. van Klaveren Dhr. H. Ruiter Dhr. M. Hofman Dhr. B. 
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Kruyswijk 

17-09-17 
 
Geen dienst 
 

   

24-09-17 
 
Mw. N. Verburg 
 

Dhr. D. v/d 
Bosch Mw. M. Hofman Mw. L. Endert 

 
 
 
Activiteiten VCGZ  
Meer informatie over de activiteiten vindt u in ons jaarprogramma. 
 
 
Dag Datum Activiteit Locatie Tijdstip 

Zaterdag 03-06-17 
 
Leven in aandacht: meditatie 
 

Adventskerk 09.30 uur 

Zaterdag 10-06-17 

 
Je wereldbeeld in beeld 
(fotografie) 
 

Geannuleerd        X 

Maandag 12-06-17 

 
Lopen over water (discussie over 
toekomst n.a.v. nota) 
 

Adventskerk 20.00 uur 

 
Dinsdag 
 

13-06-17 God en het ApGen? Atheïsme of 
niet? 

Apostolisch 
Genootschap 20.00 uur 

Maandag 19-06-17 
 
De wereld van Sofie (kring) 
 

Adventskerk 20.00 uur 

Zaterdag 08-07-17 

 
Je wereldbeeld in beeld 
(fotografie) 
 

Geannuleerd        X 

 
 
 
 
Eindredactie van deze nieuwsbrief VCGZ: J.P. Annema en K.H. Van Klaveren 
 
Website van de VCGZ: www.vcgz.nl 
Bankrekeningnummer van de VCGZ: NL 07 INGB 0003 1665 56 

http://www.vcgz.nl/

