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Voorwoord
Voor U ligt het jaarverslag 2017 van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te
‘s-Gravenhage e.o.
Dit verslag is bedoeld om alle betrokkenen bij deze vereniging een overzicht te
bieden van de vele activiteiten in het jaar 2017.
Nadere gegevens van deze activiteiten kunt U vinden in de jaarprogramma’s
2016/2017 en 2017/2018.
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SAMENSTELLING BESTUUR EN KERKENRAAD EIND 2017
Bestuur
Mw. Jette Bloemsma- Holleman, voorzitter
Mw. Greetje Schlingemann- Vermeulen, secretaris
Dhr. Henk Frans, penningmeester
Dhr. Theo Hoogakker, lid
Dhr. Tom Vreugdenhil, lid
Kerkenraad
Ds. Karl van Klaveren, predikant, voorzitter
Dhr. Henk Frans, kerkrentmeester, ouderling
Dhr. Theo Hoogakker, diaken
Dhr. Tom Vreugdenhil, ouderling
Predikant ds. Karl van Klaveren
Cantor- organist mw. Marieke Stoel
Kosteres mw. Margriet Klijn
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KERKDIENSTEN
Met uitzondering van 15 januari, 27 augustus en 17 september is er in 2017 in de
Houtrustkerk iedere zondag een kerkdienst gehouden.
Op 15 januari was er een oecumenische dienst in de Noorderkerk en op 17
september was er een Oecumenische kerkdienst in de Maranathakerk waaraan ook
de Houtrustkerk haar medewerking verleende. En op 27 augustus viel de
Provinciale ontmoetingsdag van de VVP, die in Zevenhuizen werd gehouden.
Onze eigen predikant ging in 21 kerkdiensten voor, terwijl voor de overige
zondagen gastpredikanten werden uitgenodigd.
Zondag 1 januari vertelde ds. Karl van Klaveren over zijn studiereis naar
Hyderabad in India en wat hij daar geleerd heeft en hoe die reis zijn visie op geloof
en religie veranderde.
Vijf diensten waren een dienst van Schrift en Tafel.(heilig Avondmaal)
Ook in dit jaar werden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de
Voleindingszondag die op 26 november viel, de overledenen van het afgelopen jaar
herdacht in aanwezigheid van hun nabestaanden.
De diensten werden gemiddeld door 33,4 kerkgangers bezocht.
Mevrouw Rinny Hoitenga verzorgde het preekbeurtenrooster.
De liturgieën voor de kerkdiensten werden verzorgd door Renate en Henk Frans
en door Tom Vreugdenhil.
MUZIEK
De muzikale ondersteuning en begeleiding van de diensten was ook dit jaar in
handen van de cantor -organist Marieke Stoel. De cantorij ondersteunde daarbij de
kerkdienst 22 keer. Het kerkkoor trad daarin 6 maal op. Zowel cantorij als kerkkoor
stonden onder de directie van Marieke.
Koffieconcerten:
Op 29 januari gaf de pianist Erwin Rommert een recital met La Valse van Ravel,
Rondo in D van Mozart en deel 11 uit de Vingt Regards sur l´Enfant Jésus van
Olivier Messiaen.
Zondag 26 maart gaf Marieke Stoel een koffieconcert met orgelwerken van Bach,
bekende melodieën uit de Mattheus en Johannes passion. Het koor zong en ook het
publiek mocht meezingen.
Op zondag 30 juli gaven zanger Bas Maassen en pianiste Annelies Dieudonné een
concert met liederen van Schumann, Schubert, Fauré en Mahler.
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OPENING VAN HET SEIZOEN
Zaterdag 9 september met twee korte lezingen in het kader van ‘Luther, 500 jaar
Reformatie’. Rob van Venetië hield hierover een historische lezing en Karl van
Klaveren een theologische. ± 25 deelnemers.
MEDITATIE
Op de eerste en derde woensdagmiddag van de maand was er gelegenheid tot
meditatie door deelname aan een meditatie-vesper in de kerkzaal. Gemiddeld 6
deelnemers.
GESPREKSGROEPEN
Huisgemeentes
Ook in 2017 kwamen de huisgemeentes Bezuidenhout/Mariahoeve en Vogelwijk
regelmatig bij elkaar.
Kringen
Wijsgerige kring door Arne Jonges. gemiddeld 16 deelnemers.
Gnostische kring door Karl van Klaveren. gemiddeld 7 deelnemers.
Leeskring Existentialisme door Karl van Klaveren gemiddeld 7 deelnemers.
Oecumenische lees-en gesprekskring over het boek ‘Mijn heldere afgrond’ van de
Amerikaanse dichter Christian Wiman (Zie ook bij samenwerking) Gemiddeld 14
deelnemers.
Zomerleeskring over het boek ‘Liberaal christendom’ Gemiddeld 6 deelnemers.
Uitgebreidere informatie over deze kringen staat in de jaarprogramma’s.
Gesprek en ontmoeting
Tegenlicht belicht is geënt op het VPRO- programma Tegenlicht en wordt geleid
door Karl van Klaveren. Afleveringen van dat programma worden vertoond en
besproken, waarbij om 18.00 uur begonnen wordt met een maaltijd. Deze
bijeenkomsten vonden plaats op 18 januari, 15 maart, 17 mei en 20 september en
gingen over resp. de film ‘Before the flood’, ‘Eurotopia’, ‘de nieuwe Zijderoute’
en ‘Frau Merkel’. Gemiddeld 9 deelnemers
Open huis is een doe-en gesprekskring onder leiding van Liesbeth Kromhout.
Onderwerpen van gesprek waren: op 15 februari ‘Licht’, op 26 april ‘Opstaan en
verdergaan’, op 21 juni ‘Vakantieverhalen’, op 25 oktober ‘Rituelen’, op 15
november ‘Samen zingen’ met Hanna Rijken, op 13 december ‘Herinneringen aan
Kerst’ . Deze kring komt bij elkaar op woensdagen om 14 uur. De bedoeling is
creatief bezig te zijn met kunst, poëzie en dergelijke. Ook de actualiteit kan daarbij
ter sprake komen. Gemiddeld 12 deelnemers
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LEZINGEN
11 februari ‘Een warme jas’ door mw. Ineke Ludikhuize, over mantelzorg. 15
bezoekers.
10 mei Liberaal Christendom door prof. dr. Rick Benjamins, n.a.v.het gelijknamige
boek. 20 bezoekers.
9 september, opening van het seizoen met twee korte lezingen in het kader van
‘Luther, 500 jaar Reformatie’. Rob van Venetië hield hierover een historische
lezing en Karl van Klaveren een theologische. 25 bezoekers.
11 november ‘Wat heeft het woord dat een beeld niet heeft’ door Albert Wulffers.
Uitgebreidere informatie over deze lezingen staat in de jaarprogramma’s. 75
bezoekers.
ACTIVITEITEN BUITEN ONS KERKGEBOUW
Onder leiding van Karl van Klaveren werd een bezoek gebracht aan de
tentoonstelling ‘Joods Den Haag’ in het Haags Historisch Museum. 8 deelnemers.
Op 27 september maakten wij een onder leiding van Rob van Venetië een
Reformatie wandeling door de stad. 10 deelnemers.
In het kader van ‘Islam door de ogen van moslims’ waren wij te gast bij de
Mobarak moskee en bij de Alevieten.
Op 20 april waren wij uitgenodigd voor een duo lezing van dr. Samuel Packiam en
ds. Willem Jansen over ‘Bruggen bouwen in een multireligieuze stad’. ± 25
deelnemers.
LUNCHBIOS
Een aantal malen werd er na de kerkdienst een film vertoond tijdens een
lunchmaaltijd. Dit vond plaats met de film ‘Hannah Arendt’ op 22 januari, op 23
april ‘De Tweeling’ en op 15 oktober ‘Layla M.’. gemiddeld 12 deelnemers.
PAASBRUNCH. Die was weer geweldig. 38 gasten
SAMENWERKING
De Houtrustkerkgemeente werkte in het afgelopen jaar in diverse activiteiten
samen met Den Haag West, de wijkkerk voortgekomen uit de samengevoegde
gemeentes van de Bergkerk en de Maranathakerk en met de tot Buurt- en kerkhuis
omgebouwde Bethelkapel, alle onder leiding van ds. Axel Wicke.
Het gaat hierbij om de Lees-en gesprekskring over Mijn Heldere Afgrond van
Christian Wiman, de Vrome Freule en Zin in Film. De activiteit De Krant op tafel
werd samengedaan met de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap in
Zoetermeer (VCGZ) waar Karl van Klaveren hulppredikant is.

7

In de zomer deed de Houtrustkerk mee met de vrijzinnige kerken in de regio bij
het organiseren van boeiende activiteiten. In de Houtrustkerk was er in dat kader
een gezellige middag over Herman Finkers op 5 juli, film met maaltijd. 17
bezoekers.
DIACONIE
Wekelijks werden de bloemen uit de kerkdienst door een gemeentelid overhandigd
aan een zieke, aan iemand die om een of andere reden steun verdient of aan iemand
die zich op bijzondere wijze voor de gemeenschap heeft ingezet. Uit de ontvangen
reacties blijkt dat zo'n groet zeer wordt gewaardeerd.
De oudere leden ontvingen met Pasen en met Kerstmis een op die gelegenheden
afgestemde paas- en kerstattentie die door een lid van de gemeente werd
uitgevoerd en die met hulp van vele kerkgangers bij de betreffenden werd bezorgd.

In het collecterooster is veel aandacht voor de noden om ons heen, soms wordt er
een extra collecte ingevoegd bij b.v. een natuurramp.
In december werden kaarten voor Amnesty International verkocht.
VRIJWILLIGERS
Zoals in de meeste kerken was ook hier een grote groep vrijwilligers actief. Zonder
hun inzet zou de gemeente geen gemeente zijn.
COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT
Ook dit jaar verscheen iedere maand de Nieuwsbrief. Tevens kon men op de
website www.houtrustkerk.nl nieuwsberichten, foto’s, activiteiten, de agenda en
columns van Karl van Klaveren vermeld vinden., informatie over het kerkgebouw
en de geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. Webmaster was ook dit jaar
Tonko Hofmann.
In Kerk in den Haag werden de activiteiten eveneens aangekondigd.
VERTEGENWOORDIGINGEN
In de Algemene Kerkenraad werd de Houtrustkerkgemeente vertegenwoordigd
door Theo Hoogakker. Henk Frans heeft zitting in het College van
Kerkrentmeesters.
VERHUUR
Ook in 2017 is de huurovereenkomst met Villa Bloom voortgezet. Kerkzaal en
bestuurskamer werden aan diverse groepen verhuurd, o.a. aan de Extaze koren en
VvE’s. Onze kosteres Margriet spant zich daar zeer voor in.
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Vanaf half augustus 2017 was de bestuurskamer overdag verhuurd aan de directeur
van de Europese School die tegenover de kerk ligt. In het schooljaar 2017-2018
was er daar geen directeurskamer vrij.
DE LUIDKLOK ‘NICOLETTE’
In de loop van het jaar bleken er ernstige gebreken te zijn aan de klokkentoren en
het luid mechanisme van de klok. Het grote bedrag dat voor reparatie nodig was is
bijeen gebracht door onze leden, sponsoren en enkele fondsen.
LEDENVERGADERINGEN
In de algemene ledenvergadering (ALV) van 18 juni werd o.a. het tussentijds
verslag van de commissie Toekomst gepresenteerd en op 22 oktober besproken..
In de ALV van 10 december werd de jaarrekening over 2016 gepresenteerd en
werd het bestuur décharge over het gevoerde financiële beleid verleend. De
begroting voor 2018 werd goedgekeurd.
Op 6 mei werd de jaarvergadering van de VVP Zuid Holland in de Houtrustkerk
gehouden.
Zondag 19 november was er een gemeentebijeenkomst waar over de avondmaals
liturgie gesproken werd.
LEDENTAL
Het ledental stond eind 2017 op 84. Vier leden overleden en er kwamen vijf nieuwe
leden bij. Daarnaast kent de Houtrustkerk ook ‘Vrienden’ Dat zijn mensen die zich
om verschillende redenen betrokken voelen bij de Houtrustkerk. Die lijst bevat
circa 60 namen. En nog meer mensen ontvangen maandelijks de nieuwsbrief.

De Houtrustkerkgemeente
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