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!Alevitische wijsheid 
Op 25 juni bezochten we de 
Alevieten (zie nieuwsbrief juni). 

Ik zeg dat in de verleden tijd, 

maar als ik het schrijf moet het 
nog gebeuren. U of jij kunt dus 

misschien nog mee. Het is de 

moeite waard, want je komt niet 

elke dag moslims tegen die als 
groep zijn aangesloten bij het 

Humanistisch Verbond. Turkije 

telt 20 miljoen mensen die deze 
mystiek-humane vorm van islam 

aanhangen. Meer op 25 juni. 

Hier een paar mooie spreuken 
van een alevitische wijze, de 

soefi-meester Hadj Bektasj Veli, 

tijdgenoot van Rumi: 
 

\   ‘Er bevindt zich in jou een “er 
is” voor elk “er is niet”’ 
 

   ‘Laat je hart, je hand en je tafel 

open voor anderen’ 
 

   ‘Wat je ook zoekt, zoek het in 

jezelf’ 
 

   ‘Vergeet nooit dat je vijand ook 

een mens is’ 
 

Mooie gedachten voor een naar 

ik hoop mooie zomer. 
 

ds Karl van Klaveren 
 

Gastpredikant I 
Jannie Nijwening is sinds 1 fe-
bruari 2014 werkzaam als predi-

kant in de Doopsgezinde Ge-

meente Den Haag. In Deventer 
volgde zij de opleiding tot psy-

chiatrisch verpleegkundige. 

Naast het werk als verpleegkun-

dige begon zij met de HBO-
opleiding theologie in Diemen. 

Daarna ging zij als vrijwilliger 

naar Belfast met de vredesorga-
nisatie Eirene. Na nog wat om-

zwervingen kwam zij terug in 

Nederland. ‘Ik hou ervan om 

samen te werken met alle men-

sen die zich geroepen voelen de 
wereld een beetje mooier achter 

te laten dan we haar aantroffen’. 
 

Gastpredikant II 
Geeske Hovingh vertrok na de 

middelbare school naar Ghana 

om daar vrijwilligerswerk te 
doen. Daarna besloot ze Cultu-

rele Antropologie te studeren 

aan de Universiteit van Amster-
dam. Vervolgens studeerde ze 

in 2005 af op ontwikkelings- en 

migratievraagstukken. Daarna 

heeft ze een studie maatschap-
pijleer gedaan. De laatste jaren 

maakte zij deel uit van het 

preekteam van de Ekklesia. Ook 
organiseert zij debatten rondom 

het  Nederlandse asielbeleid. 

Geeske Hovingh woont samen 
en heeft een zoon.  
 

Humor en God 
Woensdag 5 juli om 15.00 uur, 

sluiten we het seizoen af met 

een knipoog naar God, die ook 
hout snijdt. Herman Finkers is 

een cabaretier die in zijn optre-

dens uitkomt voor zijn katholieke 

geloofsovertuiging. Voor hem is 
die sterk verbonden met het ab-

surde van het menselijk be-

staan. 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 (hope-

lijk in de tuin) vertonen we frag-

menten uit conferences, o.a. ‘Na 
de pauze’ (2007) waarin hij een 

nieuw spoor insloeg. Dit pro-

grammaonderdeel is onze bij-
drage aan de vrijzinnige zomer-

activiteiten. Hieronder volgt de 

rest van dit programma. 
 

Vrijzinnige zomer 
Onze nieuwsbrief biedt niet ge-

noeg ruimte om het programma 
van de Vrijzinnige Zomer in zijn  

geheel te publiceren. Er ligt ech-

ter een folder met toelichtingen 
in de kerk. De folder hangt ook 

op het prikbord. Op verzoek kan 

hij ook worden toegestuurd. 

Hieronder dit mooie programma 
in kort bestek: 
 

Dinsdag 4 juli: ‘Hadden wij de 

liefde niet’. Lezing ds. Antje van 

der Hoek over Etty Hillesum. Lo-
catie: Remonstranten, Laan van 

Meerdervoort 955, Den Haag. 

Aanvang: 20.00 uur, toegang 
gratis. 
 

 

Kerkdiensten
  

2 juli  ds. J. Nijwening 

9 juli  mw. G. Hovingh 

16 juli  ds. M. de Vries * 

23 juli  ds. J. Bellwinkel 

30 juli  ds. M. S. F. Kemp * 

6 augustus 

dhr. W. van der Meiden

13 augustus 

ds. D.L. Schiethart 

20 augustus  ds. M. Kwant 

27 augustus 

Prov. dag in Zevenhuizen 
 

De kerkdiensten beginnen om 10.30 

uur. In de met een * gemerkte dien-
sten verleent de cantorij haar mede-
werking.  



De Houtrustkerkge-

meente  gaat uit van de Vereniging 

van Vrijzinnige Protestanten te ’s-

Gravenhage e.o. en is een wijkge-

meente van bijzondere aard binnen 

het verband van de Protestantse 

Gemeente in Den Haag. 

Kerk en bureau: Beeklaan 535, 

 2562 BE Den Haag. 070-3457291 

Email: houtrustkerk@gmail.com 

Website: www.houtrustkerk.nl 

Giro: NL 44 INGB 0000 101272 

t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. 

Prot. te Den Haag. 

 

Predikant: 

ds Karl van Klaveren, 

tel. 06-11041992 

kvanklaveren@hotmail.com 

 

!!!!!!!! !! !! !

Woensdag 5 juli: Tobias Bors-
boom, pianoconcert. Locatie: 

Apostolisch Genootschap, Loe-

vesteinlaan 170. Aanvang 20.00 

uur. Toegang gratis. 
 

Donderdag 13 juli: Sleutelen 

aan de mens: grenzen en kan-

sen. Lezing door ds. Reinhold 

Philipp. Locatie: Remonstranten, 
Laan van Meerdervoort 955. 

Aanvang: 17.30 uur, aansluitend 

hapje en drankje. Toegang: vrij-
willige bijdrage. 
 

Woensdag 19 juli: De Kelten, 

feit en fictie. Lezing door ds. 

Marthe de Vries. Locatie: Vrij-
zinnigen NPB Wassenaar, Lan-

ge Kerkdam 46, Wassenaar. 

Aanvang: 15.30 uur. Aansluitend 
een drankje en een hapje. 
 

Donderdag 27 juli: Wandeling 

langs beelden in het Zuiderpark. 

Locatie: Apostolisch Genoot-
schap, Loevesteinlaan 170 (t.o. 

Almeloplein). Tijd: 13.30 (inloop 

13.00uur) tot 16.00 uur. Toe-

gang vrij.  
 

 

Woensdag 16 augustus: Wer-

ken van Barmhartigheid. Avond 
verzorgd door Coos Wentholt en 

Nelleke Kan. Locatie: Doopsge-

zinde Kerk, Paleisstraat 8. Aan-
vang: 20.00 uur. Vooraf koffie, 

aansluitend een glaasje wijn.   
 

Woensdag 23 augustus: Dos-

tojevski, het nihilisme en onze 
tijd. Lezing door ds. Kathrijne 

Bezemer, afgewisseld met Rus-

sische muziek. Locatie: Vrijzin-

nig Centrum de Hoeksteen, Ro-
zenboomlaan 119, Voorburg. 

Tijd: 20.00 uur, toegang: gratis.  
 

Liberaal christendom 
Donderdag 13 juli om 20.00 

uur. De vrijzinnige theoloog 
Klaas Hendrikse beweerde dat 

God niet bestaat, maar ontstaat. 

Rick Benjamins heeft zijn eigen 

visie op dit dilemma (p. 92-102). 
Ook nemen we kennis van Ben-

jamins christologie (p. 82-92). 

Als contrast lezen we het hoofd-
stuk over Jezus, geschreven 

door dr. Sytze Ypma (p. 72-82). 
 

Koffieconcert 
Zondag 30 juli geven zanger 
Bas Maassen en pianiste Anne-

lies Dieudonné om 12.00 uur 

een koffieconcert in de Hout-

rustkerk. Zij hebben een mooi 
programma samengesteld met 

romantische liederen van Schu-

mann, Schubert, Fauré en Mah-
ler. Centraal staat het thema rei-

zen en de zoektocht naar ruimte 

en eenzaamheid, of juist het 

ontsnappen aan eenzaam-
heid. Daarbij zal de lyriek in een 

aantal liederen uit ‘Dichterliebe’ 

van Schumann te horen zijn 
naast  werk uit ‘Lieder eines fah-

renden Gesellen’ van Mah-

ler. Toegang vrij, met collecte. 
 

Provinciale dag 
Zondag 27 augustus van 10.00 

uur tot 16.00 uur in het kerkge-
bouw van de VVP Zevenhuizen, 

Dorpstraat 139, Zevenhuizen 

(ZH). Hier de inhoud van het 
programma: Vanaf 10.00 bent u 

welkom. Om 10.30 start een 

kerkdienst o.l.v.  Dr. E.H. Cos-
see. Aansluitend zullen wij u iets 

vertellen over onze vereniging 

en over het kerkgebouw dat 150 

jaar bestaat. Hierna is er koffie 
en thee. De collecte in de dienst 

is ter dekking van de kosten van 

deze dag. De lunch is in de di-
recte omgeving van het kerkge-

bouw, op loopafstand. Het mid-

dagprogramma bestaat uit twee 

keuze onderdelen: U kunt een 
wandeling maken in het natuur-

gebied “Korenmolengat” onder 

leiding van Natuurvereniging 
“Rotta”.  Ook kunt u kiezen voor 

een lezing in het kerkgebouw 

o.l.v. dhr. Ottevanger, de mole-
naar, die u het een en ander 

gaat vertellen over de geschie-

denis van de bekende Molen-

viergang in Zevenhuizen. De le-
zing is met film en dia vertoning. 

Om 15.00 uur sluiten wij met el-

kaar de dag af met een hapje en 
drankje. In dit uur kunt u tevens 

kijken naar een aantal dia’s en 

de korte documentaire ‘Vrijzinnig 
Hervormd: van kroeg tot kerk’. 

Wij vragen u zich op te geven bij 

Catja Kloet, telefoon 06-
21981127, emailadres ca-

tien@casema.nl. We hebben 

maar een beperkte ruimte in on-

ze kerk, daarom is het van be-
lang om uw deelname zo spoe-

dig mogelijk kenbaar te maken, 

uiterlijk 23 juli 2017. Wil u ook 
aangeven of u deel wilt nemen 

aan de wandeling of kiest voor 

de lezing in de middag?   
 

StilteActie  
Van een van de organisatoren 

van de StilteActie tegen de ar-
moede die de laatste jaren op 

elke derde dinsdag van de 

maand gehouden werd op het 
Plein en het Spui kregen wij be-

richt dat het dinsdag de 20e juni 

de laatste keer was. Elf jaar lang 
hielden ze het vol! 
 

Overleden 
Tot ons verdriet is plotseling 
Leen Nauta overleden. Hij was 

geen lid bij ons maar de laatste 

tijd wel een trouw kerkganger. 
 


