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Als toeval je toevalt	
In 2010 werd ik dominee van de 
Houtrustkerk. Toen ik de stad na 
een jaar wat beter kende vroeg 
ik me af in welke straat ik nu 
precies op de HEAO had geze-
ten. Na de middelbare school 
had ik een half jaar in Den Haag 
gestudeerd. Een verlegenheids-
keuze: goede cijfers voor eco-
nomie en niet weten wat je wilt 
worden. Een echte studententijd 
was het niet geweest. Ik bleef 
thuis wonen en kon het met wat 
carpoolen af. Het enige vak 
waar ik plezier aan beleefde was 
‘Sops’, een combinatie van soci-
ologie en psychologie. Zo ont-
dekte ik tussen de blauwe bla-
zers van de  HEAO-studenten 
de menswetenschappen, waar-
van ik het bestaan niet had be-
vroed. Voortijdig verliet ik de 
HEAO, vast van plan om psy-
chologie te gaan studeren, wat 
door een nogal surrealistisch 
incident uiteindelijk theologie 
zou worden. Dat was in 1981. 
Meer dan dertig jaar later werd 
ik predikant in datzelfde Den 
Haag. Zoals gezegd vroeg ik 
me, wonend in de stad, af waar 
ik nu precies op ‘school’ was 
geweest. De website van HEAO-
alumni gaf me na lang zoeken 
het antwoord: Houtrustweg 2. Ik 
viel van mijn stoel van verba-
zing. Want de kerk waar ik werk-
te was gelegen aan Houtrustweg 
1. Ik had aan de overkant gestu-
deerd – in een gebouw dat nu 
het Montessori Lyceum was. Ik 
fietste er meteen naartoe. Ik be-
keek het pand nog eens goed, 
maar herkende alleen het sport-
veld erachter. Daar had ik de 
Coopertest gelopen. Ook de uit-
gang kwam me vaag bekend 
voor: ik zag mezelf naar buiten 

lopen door die deur. Van de kerk 
aan de overkant herinnerde ik 
me niets. Bizar zoals het leven 
soms kan gaan. De psychiater 
Carl Gustav Jung noemde dit 
soort vreemde toevalligheden 
‘synchroniciteiten’. Hoe moet je 
zoiets verstaan? Als een rich-
tingwijzer? Een ludiek gebaar 
van het levensmysterie: ‘Good to 
see you again’? Ik moest hier 
aan denken toen ik in VPRO 
Zomergasten van zondag 6 au-
gustus de psychiater Glenn Hel-
berg hoorde spreken over de 
jurk van de interviewster. Exact 
dezelfde kleur had zijn moeder 
ook altijd gedragen. Een raar 
toeval. Het had hem getroost. 

Ja, soms valt het je toe, het toe-
val, en glimlacht naar je.  

                  

ds. Karl van Klaveren 
 

Oecumenische dienst	
In de Vredesweek is er een oe-
cumenische dienst in de Ma-
ranathakerk, 2e Sweelinckstraat 
156. Voorgangers zijn dominee 
Christine Welschen van de 
EBG/Herrnhutters (homileet) en 
ds. Martine Nijveld, de nieuwe 
predikant van de Maranathakerk 
(liturg). Aanvang: 10.30 uur. 
 
Meditatievespers	
Op 20 september beginnen de 
meditatievespers weer. Elke 
eerste en derde woensdag van 
de maand krijgen we de kans 
om stil te worden in de gewijde 
ruimte van onze kerk. Het duurt 
een half uurtje en daarna voel je 
je als herboren – of in elk geval 
rustiger en meer in harmonie. 
Kom het ook eens proberen in 
het nieiwe seizoen. We begin-
nen met theedrinken om 16.45 
uur in de keuken. Om 17.00 
gaan we de kerkzaal binnen. 
Om 17.30 uur verlaten we in stil-
te de kerk.  
 
Opening van het seizoen: 
500 jaar protest(antisme)?	
Op zaterdag 9 september om 15 
uur openen we het seizoen tradi-
tioneel met een borrel en hapjes 
in onze mooie kerkzaal. Bij deze 
feestelijke gelegenheid zijn er 
twee lezingen. 2017 is het jubi-
leumjaar van de Reformatie. 
Daarom aandacht voor de vraag 
waarom we nu eigenlijk ‘vrijzin-
nig-protestants’ zijn. Ze zeggen 
dat ‘protestants’ iets is wat in je 
culturele genen zit, net als calvi-
nisme. Feit is dat het iets met je 

 
Kerkdiensten  
 

3 september 
ds. Karl van Klaveren 
10 september 
ds. A. Jonges 
17 september 
oecumenische dienst in de 
Maranathakerk 
24 september * 
dhr. Henk Baars 
1 oktober (S&T) 
ds. Karl van Klaveren 
De diensten beginnen tenzij an-
ders aangegeven om 10.30 uur. 
In de met een * gemerkte dien-
sten verleent de cantorij haar 
medewerking.  
 
Meditatievespers 
Woensdag 20 september     
 



 

 

De Houtrustkerkgemeente  gaat uit 
van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten te ’s-Gravenhage e.o. 
en is een wijkgemeente van bijzon-
dere 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 
 

						 						  

doet. Het protestantisme begon 
vijfhonderd jaar geleden met 
Martin Luther, een Duitse 
monnik die protesteerde tegen 
de corruptie in de kerk. Maar Lu-
ther wilde meer. Zijn reformatie 
ging terug naar 
de bronnen. 
Wat heeft dit 
streven ons nog 
te zeggen? Wat 
is de kern van 
het protestan-
tisme die we vast willen hou-
den? En in welk opzicht heeft de 
Reformatie zijn tijd gehad? Er 
zijn twee korte lezingen. Een 
historisch betoog met beelden 
van Rob van Venetië, stadsgids 
van de Grote Kerk. Hij organi-
seert op 27 september een ‘Re-
formatiewandeling’ door het cen-
trum van Den Haag. Na dit over-
zicht zal Karl van Klaveren een 
lezing houden over het thema 
vanuit een theologische invals-
hoek: ‘500 jaar pro-
test(antisme)?’ Kosten € 7,50 
voor lezing en aangeklede bor-
rel. 
 
Liberaal christendom	
Donderdag 14 september ver-
volgen we onze zomerleeskring 
over het boek Liberaal christen-
dom. De eerste avond gaat o.a. 
over de vraag ‘Zijn wij ons 
brein?’ We lezen thuis hst. 16 en 
17 over vrije wil en liefde. We 
komen dit seizoen bijeen bij Jet-
te Bloemsma, Daal en Berg-
selaan 72. Wie met de auto 
komt moet even met haar bellen 
in verband met de parkeersitua-
tie (tel. 070-3230687). Tot 21 
uur is het betaald parkeren, 
maar onze gastvrouw heeft ge-
noeg bezoekersuren over voor 
de deelnemers. Elke avond staat 
op zichzelf. Aanvang: 20 uur.  
 
Reformatiewandeling	
Robert van Venetië is stadsgids 
van het Gilde Den Haag en de 
Grote Kerk. Ter gelegenheid van 
het Reformatiejaar maakte hij 
voor ons een stadswandeling 
waarin we onze stad bekijken 
door de ogen van het ontluikend 

protestantisme. We beginnen bij 
de Lutherse kerk, lopen via de 
Grote Markt naar het St Elisa-
bethklooster, ’t Hoofshofje en de 
Grote Kerk waar het ‘Jan de 
Bakker’-raam te zien is. Marieke 
Stoel zal daar het orgel bespe-
len. We willen daar twee lie-
deren zingen met orgelbegelei-
ding: Psalm 3 (Datheen) en Ge-
zang 470 LvK (Brugman). We 
eindigen bij de Kloosterkerk 
waar we horen hoe de remon-
strantse kerk ontstond in de na-
dagen van de Reformatie, die de 
erfenis van Erasmus verdedigde 
tegenover strenge calvinisten. 
Onderweg drinken we samen 
een drankje op het terras van 
Zebedeüs bij de Grote Kerk. Op 
9 september is er een lezing van 
Robert van Venetië over het 
thema op de openingsmiddag. 
 
Nieuwe jaarprogramma	
Het nieuwe jaarprogramma is 
klaar. Leden krijgen het toege-
stuurd, anderen kunnen het 
aanvragen via 070-3457291 of 
houtrustkerk@gmail.com.  
 
Existentialisme	
Op vrijdag 25 augustus kwam de 
leeskring over het existentialis-
me bijeen (zie pagina 12-13 
jaarprogramma). Mocht er be-
langstelling zijn voor een tweede 
groep rond dit boek dan kunt u 
contact opnemen met ds. Karl 
van Klaveren, tel. 06-11041992. 
 
Verhuur bestuurskamer	
Sinds half augustus 2017 is de 
bestuurskamer overdag ver-
huurd aan de Europese school, 
onze overburen. Dhr. Frans 
Kerkhof, directeur van de school 
zal de kamer door de week als 
werkkamer gebruiken, zolang 
als het schoolgebouw overbe-
volkt is, vermoedelijk elf maan-
den. Daarna gaat de bovenbouw 
naar het gebouw van het vroe-
gere Aloysius college. Dat bete-
kent voor de gebruikers van de 
Houtrustkerk enige aanpassing, 
maar dat zal wel lukken. In het 
weekend is de kamer vrij. 
 

Nicolette komt terug	
De restauratie van de luidklok en 
het klokhuis van de in de Nieu-
we Haagse Stijl gebouwde Hout-
rustkerk verloopt voorspoedig. 
De bewapening en het herstel 
van het metselwerk van het 
klokhuis is voltooid; de recon-
structie en reparatie van het 
klokmechanisme is nog niet 
klaar. De kosten zullen uitkomen 
op circa € 15.000, omdat ook het 
omringende zinkwerk moet wor-
den vervangen. Leden, vrienden 
en drie sponsoren hebben € 
14.915 bijeengebracht. Heel 
veel dank voor zo’n grote vrijge-
vigheid! 
 

Henk Frans, penningmeester 
 
Verhuizing	
Mw. Miep Stoel-de Heer is ver-
huisd naar De Herbergier, Zeg-
waartseweg 66a 2723 PB in 
Zoetermeer. Het telefoonnum-
mer van het huis: 079-8880988. 
 
	


