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Niks romantiek	
“Politici zijn als prostituees. Ze 
zijn alleen veel duurder.” Onver-
bloemde taal uit ‘Shadow World’, 
een film over de wapenhandel, 
die in de donkere tijd van kerst 
zal worden vertoond in de Hout-
rustkerk. “Moet dat nou?” zult u 
zeggen, “Er is al zoveel ellende. 
Wat meer positiviteit zou de 
mens goed doen.” Dat is ook zo. 
Afgelopen maand zag ik ‘De  
toekomstbouwers’ waarin Wil-
fried de Jong spreekt met jonge 
ontwerpers van de Design Aca-
demy uit Eindhoven. De studen-
ten daar blijken steeds vaker 
duurzame oplossingen te ont-
werpen, die je blij maken omdat 
ze creatief en sociaal zijn. Posi-
tiviteit is wezenlijk voor de mens. 
Je krijgt er energie van. Maar 
ook kritiek is cruciaal. Letterlijk: 
de profeten van Israel namen 
geen blad voor de mond bij 
miststanden en Jezus werd om 
zijn kritiek gekruisigd. De kribbe 
is uit hetzelfde hout gesneden 
als het kruis.  Het kerstverhaal is 
geen romantische vertelling. An-
ders had de kindermoord van 
Bethlehem er geen plaats. Dat 
slot herinnert aan het lot van 
slaven in Egypte, waarmee God 
zich identificeert. Een kritische 
noot is dus wel op zijn plaats 
rond kerst. We zijn dan ook blij 
dat de Haagse Mug in onze kerk 
deze documentaire wil vertonen. 
Mooie naam trouwens: ‘Haagse 
mug’. Dit collectief wil hoop ge-
ven door te prikk(el)en tot dis-

cussie, mensen te activeren en 
sociale netwerken te versterken. 
Dergelijke ingrediënten staan 
aan de basis van een goede 
samenleving. We vergeten al te 
gemakkelijk dat een menswaar-
dige wereld niet uit de hemel 
komt vallen. Zo’n wereld kan niet 
bestaan als wij ons terugtrekken  

 

in onze knusse gezelligheids-
schulpjes. Kerst is meer dan dat 
en mag niet ontaarden. Want de 
aarde heeft mensen nodig. Deus 
sive natura. Ik wens u gezellige, 
maar ook inspirerende en op-
standige kerstdagen.  
 

ds. Karl van Klaveren 
 
Amnesty kerstactie 
In december zullen er na de 
kerkdienst kaarten van Amnesty 
worden verkocht om te versturen 
aan mensen die omwille van hun 
geweten gevangen zitten en aan 
hun dierbaren. De kaarten zijn al 
geadresseerd en gefrankeerd en 
worden per vier stuks verkocht 
voor € 5,00 . U krijgt er een korte 
beschrijving bij van de geadres-
seerde.  
 
Kerstnachtdienst 
Na de viering in de Kerstnacht 
worden alle bezoekers uitgeno-
digd voor een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.  
 
Kerstgroet bezorgen 
Op zondag 17 december staan 
er kerstgroeten klaar om weg 
gebracht te worden naar onze 
leden die niet (meer) naar de 
kerk kunnen komen op de feest-
dagen. Graag uw hulp bij het 
rondbrengen. 
 
Liberaal christendom 
Donderdag 7 december om 20 
uur komt deze de gesprekskring 
voor de laatste keer bijeen. Wij 

 

Kerkdiensten  
 

3 december * 1e Advent 
ds. Engelien Hulsman 
 

10 december 2e Advent 
ds. Karl van Klaveren 
 

17 december 3e Advent 
ds. Iris Hasselbach 
 

24 december *  
Kerstnacht 22.00 uur 
ds. Esther Bijlsma 
 

25 december **  
Kerstdag 10.30 uur 
ds. Karl van Klaveren 
 

31 december ** 10.30 uur 
ds. Eric Cossee 
 

 

De diensten beginnen tenzij an-
ders aangegeven om 10.30 uur. In 
de met een * gemerkte diensten 
verleent de cantorij haar mede-
werking en de met ** gemerkte 
diensten het Houtrustkerkkoor.  
 
Meditatievesper 
Woensdag 6 december om 
16.45 uur 
 



 

 

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 
 

						 						  

bespreken de hoofdstukken 10 
en 12. Het thema is: ‘Liturgie in 
het geding’. Locatie: Jette 
Bloemsma, Daal en Bergselaan 
72. Tel. 070-3230687. 
 
Ledenvergadering 
Zondag 10 december vindt na 
de kerkdienst de uitgestelde al-
gemene ledenvergadering (ALV) 
plaats. Leden ontvangen een 
uitnodiging voor deze vergade-
ring, waar een aantal belangrijke 
punten op de agenda staan. 
 
Shadow World 
Dinsdag 12 december om 
20.00 uur vertonen we in de 
Houtrustkerk i.s.m. de Haagse 
Mug de documentaire ‘Shadow 
World’ over de schimmige 
wereld van de internationale 
wapenhandel. Aan de hand van 
getuigenissen van onderzoeks-
journalisten en wapenhandela-
ren toont de documentaire  hoe 
de internationale wapenhandel 
de democratie bedreigt. Vrij toe-
gang, maar vanwege huur van 
de documentaire wordt een 
vrijwillige bijdrage van € 3,00 (of 
meer) erg op prijs gesteld.  
 
Open Huis 
Woensdag 13 december om 
14.00 uur is er weer Open Huis 
in de Houtrustkerk. Denkend 
aan de komende feestdagen: 
welke bijzondere gedachten zou 
jij willen doorgeven voor kerst 
2017? Of waar heb jij goede her-
inneringen aan? Schrijf ze op en 
neem ze mee! Tot ziens, 
 

Renate, Hans, Joke en Liesbeth 
 
Vrome Freule 
Donderdag 14 december om 
20.00 uur is er weer ruimte voor 
een zinni gesprek in café De 
Freule, Fahrenheitstraat 558.  
Ook u bent van harte welkom!                            

Existentialisten 
Vrijdag 15 december om 10.30 
uur lezen we voor de gespreks-
kring over ‘De existentialisten’ 
van Sarah Bakewell de hoofd-
stukken 8 en 9. Ze gaan over de 
veertiger en vijftiger jaren, waar-
in Heidegger een ‘omkeer’ 
maakt in zijn denken, Levinas 
zich afkeert van Heidegger met 
een radicaal andere filosofie en 
De Beauvoir haar beroemde 
boek schrijft over ‘De tweede 
sekse’. Locatie: Hoge Prins Wil-
lemstraat 166 in Scheveningen.                            
 
Kerstmuziek 
Zaterdag 16 december om 
15.00 uur geeft het Fins vrou-
wenkoor TAIKA een concert in 
de Houtrustkerk. Het koor oefent 
sinds 2012 wekelijks in Den 
Haag en bestaat momenteel uit 
twintig Finse vrouwen. 
De koordirigent is master of Mu-
sic Karla-Maria Toiviainen. Het 
repertoire is breed en varieert 
van folk tot pop, met een nadruk 
op de Finse vrouwelijke koormu-
ziek. TAIKA treedt op bij diverse 
gelegenheden, van kerstmarkten 
tot bedrijfsfeesten. Verder orga-
niseert TAIKA elk jaar een kerst- 
en een zomerconcert. Dit jaar 
wordt de grote kerstconcert ge-
houden in de Houtrustkerk. Kos-
ten: volwassenen € 15, kinderen 
tot 12 jaar € 10. Kaartverkoop: 
via www.taikachoir.nl of aan de 
deur. 
	
Gesprek tafelviering 
Het boek ‘Liberaal Christendom’ 
heeft een digitaal vervolg gekre-
gen in de vorm van een website: 
www.liberaalchristendom.nl. In 
het artikel ‘Aan tafel!’ op deze 
website verdedigt prof. dr. Rick 
Benjamins de stelling dat de pro-
testantse kerk niet de kansel 
maar de tafel centraal zou moe-

ten stellen. Geïnspireerd door 
het verhaal van Rick Benjamins 
vraagt Jan Offringa zich af hoe 
zo’n viering nieuwe stijl eruit zou 
kunnen zien. Filosofe Désanne 
van Brederode is enthousiast 
over het idee maar zegt ook: 
‘Maar het moet niet te gezellig 
worden’. Interessante stukken 
om te lezen omdat ze parallel 
lopen met het gesprek dat wij 
hadden op zondag 19 novem-
ber. De inleiding over ‘Breken en 
delen’ van ds. Karl van Klaveren 
ligt in de kerkhal voor wie deze 
bijeenkomst miste. De voorstel-
len daarin zijn na stemming 
aangenomen. Ook stemde een 
meerderheid in met het idee om 
vorm te geven aan een agape-
viering, voorlopig buiten de 
kerkdienst. 
 
	


