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Thomas en de aarde	
Op 22 januari mag ik spreken 
over het Thomasevangelie in 
de Theosofische Vereniging. 
Ik beschouw dat als een hele 
eer. Net als Spinoza hebben 
de theosofen het christelijke 
Westen al vroeg gewezen op 
het goddelijk karakter van de 
wereld. Naar mijn smaak een 
prikkelende waarheid, die ons 
in deze tijd van milieucrisis en 
objectivering van het leven 
kan leren om anders om te 
gaan met de aarde. Daarom 
wens ik u in de stijl van het 
bijbels scheppingsverhaal 
een 'tof' (goed, mooi) nieuw 
jaar met treffende woorden uit 
het Thomasevangelie: 
	

'Ik ben het licht dat over het Al 
schijnt. Klief een stuk hout en 
daar ben ik, til een steen op 
en je zult me daar vinden.' 
	

'Wie alles weet, maar zichzelf 
niet kent, die mist het Al.' 
	

'Het koninkrijk komt niet door 
het te verwachten. Je kunt 
niet zeggen: 'Het is hier of het 
is daar.' Nee, het ligt uitge-
spreid over de aarde, maar 
de mensen zien het niet.' 
	

'Laat wie zoekt voortgaan met 
zoeken, totdat hij vindt. En als 
hij vindt zal hij onthutst zijn, 
en onthutst zijnde zal hij zich 
verwonderen over het Al.' 
 

ds. Karl van Klaveren 
 

Oecumenische dienst 
Zondag 21 januari om 10.30 
uur is er een oecumenische 
viering in onze eigen kerk in 
de week voor oecumene. De 
overdenking wordt gedaan 
door ds. Martine Nijveld en de 
liturg is ds. Karl van Klaveren. 
Het is een dienst van 'Breken 
en Delen', de nieuwe naam 
voor 'Schrift en Tafel'.   
 

Lunchbios 
Zondag 7 januari om 12.30 
uur vertonen we een film over 
ontheemding: I, Daniel Blake, 
een hele mooie speelfilm over 
een man die werkloos wordt 
en oploopt tegen de bureau-
cratie. Kosten: 5 euro voor 

film en lunch. Aanmelden via 
prikbord of e-mail: houtrust-
kerk@gmail.com.  
 

Vrome Freule 
Donderdag 11 januari vanaf 
20.00 uur weer zincafé in De 
Freule, Fahrenheitstraat 558.  
 

Verwondering 
Woensdag 17 januari om 
14.00 uur is er weer een 
Open Huis. 'Verwondering': 
daar gaat het over. We laten 
een bijzonder mens aan het 
woord. We zien Manu Keirse, 
in gesprek met Annemiek 
Schrijver. Wat zeggen zijn 
woorden ons? Van harte wel-
kom in het Open Huis op 
woensdag 17 januari, 14.00 
uur in de Houtrustkerk. 
 

Joke, Renate, Hans, Liesbeth 
 

Anton Heyboer 
Woensdag 24 januari be-
zoeken we de overzichtsexpo 
van Anton Heyboer, die ten 
onrechte meer bekend is om 
zijn vijf vrouwen dan om zijn 
veelzijdig oeuvre. Heyboer 
gebruikte veel religieuze 
symboliek in zijn werk. Na 
ons expositiebezoek gaan we 
lunchen. Wie mee wil moet 
om 11.00 uur zijn bij de kassa 
van het Gemeentemuseum, 
Stadhouderslaan 41. Kosten: 
Entree en lunch voor eigen 

 

Kerkdiensten  
 

7 januari 
ds. Karl van Klaveren 
14 januari 
ds. Douwe de Roest  
21 januari  B&D 
ds. Martine Nijveld en ds. 
Karl van Klaveren 
28 januari  
ds. Arne Jonges 
 

Meditatievesper 
Woensdag 3 en 17 januari 
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 
 

						 						  

rekening. Karl van Klaveren 
zal als gids fungeren voor wie 
dat wil.  
 

Existentialisten 
Vrijdag 26 januari om 10.30 
uur komt de leeskring bijeen 
die nadenkt over de erfenis 
van het existentialisme. We 
lezen thuis hoofdstuk 10 (over 
Merleau-Ponty) en 11 (over 
de vete tussen Camus en 
Sartre over communisme). 
 

Secretaris gezocht 
In de ledenvergadering van 
december hebben we af-
scheid genomen van mw. 
Greetje Schlingemann, onze 
secretaris. Een secretaris is 
onmisbaar in een vereniging. 
Dus zijn we driftig op zoek. 
Veel van de taken van een 
secretaris zijn al verdeeld 
over de leden, maar voor het 
constructief meedenken in de 
vergadering, agenderen en 
notuleren zoeken wij nog ie-
mand. Het bestuur vergadert 
één keer per maand. Denkt u 
er eens over na! 
 

Koppen 
'Koppen' is de naam van een 
reeks werken van Thijs Ve-
raart die in de Houtrustkerk 
tentoongesteld zullen worden. 
De feestelijke opening vindt 
plaats op zaterdag 3 februari. 
In de volgende nieuwsbrief 
hierover meer. 
 

Diaconaal Team 
In het nieuwe jaar willen we 
graag starten met aandacht 
voor de vluchtelingen in onze 
stad. Hulp bieden waar dat 
het meest nodig is! Lees het 

interview met Henk Baars in 
Kerk in Den Haag. Schoon 
water verandert het leven in 
Guatemala. Bij 159 gezinnen 
wordt een waterleiding 
aangelegd: bronwater ter 
voorkoming van diarree en 
andere ziekten. Meer in-
formatie van de Wilde Gan-
zen op het bord in de hal! 
 

Theo Hoogakker 
 

Hulpactie vluchteling 
Nuridin Boltabaev speelde vo-
rig jaar met kerst gitaar in de 
Houtrustkerk. Hij is singer-
songwriter en heeft meer ta-
lenten. Zo behaalde hij een 
koksdiploma in Rusland. He-
laas moest hij om politieke 
redenen zijn geboorteland 
Tadzjikistan ontvluchten. Het 
is niet veilig voor hem om te-
rug te keren. Jarenlang pro-
beerde hij asiel te krijgen in 
Nederland. Via een speciale 
regeling heeft hij het nu voor 
elkaar gekregen dat hij toe-
gang (een greencard) krijgt 
voor de Verenigde Staten. Hij 
wil daar werk zoeken als kok 
in Los Angeles. Wie van u 
heeft contacten in Los Ange-
les, zodat hij daar een paar 
maanden goedkoop zou kun-
nen wonen terwijl hij op zoek 
is naar werk? Ook zouden we 
u willen vragen hem financi-
eel te steunen in die periode. 
Door een bedrag te doneren 
kunnen we hem een goede 
start geven in zijn nieuwe be-
staan. Wie helpt Nuridin? Hij 
heeft veel tegenslagen gehad 
maar heeft nu een goede 
kans. In februari vertrekt hij. U  

kunt uw bijdrage overmaken 
naar NL44INGB 0000101272 
t.n.v. Ver.v.Vrijz.Protestanten 
Den Haag e.o. en dan onder 
vermelding van Diaconie / 
'Nuridin'. Bij voorbaat heel 
veel dank voor uw hulp. 
  

Namens het Diaconaal Team, 
Theo Hoogakker 
 

Nieuwe leden 
Als nieuwe leden mogen wij 
mw. Elrina Tissink en haar 
dochters verwelkomen. Elrina 
draait al een paar jaren mee 
in de gespreksgroep bij Wijnie 
Krabman thuis. We vinden 
het bemoedigend dat we in 
het afgelopen jaar zoveel 
nieuwe leden mochten in-
schrijven. Maar liefst zeven.  
	


