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Welkom zoeker! 
Weinig ruimte voor beschouwe-
lijke woorden. Maar de vele en 
rijke activiteiten die deze maand 
op het programma staan maken 
dat meer dan goed. U of jij bent 
van harte welkom om eens te 
komen te kijken in ons mooie 
kerkje voor zoekende gelovigen! 
 

ds. Karl van Klaveren 
 
Heilige onrust	
In februari gaat er een leeskring 
van start rond het spraakma-
kende boek Heilige onrust van 
de theoloog Frits de Lange. De 
Lange zal op 16 maart de twee-
de vrijzinnige lezing houden in 
Utrecht. Het boek van Frits de 
Lange gaat over feit dat veel 
mensen wat geloof betreft zoe-
kende zijn. Wat is dan je hou-
vast? Het is de moeite waard om 
(samen) te lezen voor wie deze 
vragen herkent. Er is een mid-
dagkring in de Houtrustkerk en 
een avondkring in buurt-en-
kerkhuis Bethel. De thema's zijn: 
 

2 en 7 februari: De nieuwe pel-
grim als paradigma (pag. 7-36) 
2 en 7 maart: Ik ben mijzelf een 
raadsel (p. 37-72) 
4 en 6 april: Het ongemak van 
gastvrijheid (p. 73-95) 
2 mei (ook avondgroep): De tijd 
van religie is voorbij (p. 96-114) 
1 en 6 juni: Geloof in het leven 
(pag. 115-139) 
 

We lezen van tevoren de aan-
gegeven pagina's en praten daar 
dan over. Deze maand dus:  
 

vrijdag 2 februari om 20.00 uur 
in buurt- en–kerkhuis Bethel, 
Thomas Schwenckestraat 28. 
woensdag 7 februari 15.00 uur 
in de Houtrustkerk.  
 

Expositie 'Koppen' 
Zaterdag 3 februari 15.00 uur is 
de opening van een nieuwe ex-
positie in onze kerk: 'Koppen' 
van Thijs Veraart. In het dage-
lijks leven is Thijs Veraart rector 
van het gymnasium Novum in 
Voorburg en hij schildert al sinds 
zijn studie Nederlands. Thijs 
zoon Roel Veraart zal bij de 
opening van de expositie een 
lezing houden over Emmanuel 
Levinas, de filosoof van ‘het ge-
laat’. Hierin zal hij het  verband 
leggen met de doeken van zijn 
vader. Het NewKlezCollectief 
speelt muziek en laat zich daar-
bij inspireren door ‘Koppen’. 
Kortom: een bijzondere expositie 
in het teken van de deze maand 
beginnende veertigdagentijd. 

 

Bijzondere kerkdienst 
Hoe ziet de wereld van een 
vluchteling in Den Haag er uit? 
Dat is de vraag die centraal 
staat op zondag 4 februari. Dan 
is er in de Houtrustkerk een al-
ternatieve kerkdienst rond de 
situatie van vluchtelingen in Den 
Haag. Vragen die ons bezig 
houden: Wat houdt het in om 
vluchteling te zijn? Hoe leven 
deze mensen in Den Haag Waar 
eten – slapen – verblijven zij? 
Wat kunnen gewone burgers 
voor hen doen? Wat doe je met 
je machteloosheid? Een vuist 
maken naar gemeente en over-
heid? Hoe laten we zien dat het 
ons aan het hart gaat? Wat kunt 
u onder meer verwachten op 4 
februari? Zeer betrokken men-
sen krijgen enkele minuten ge-
legenheid om iets te vertellen. 
En u kunt reageren:  De nodige 
aandacht voor uw vragen. En 
natuurlijk kan ook een vluchte-
ling het woord krijgen. Ontmoe-
ten - inleven - samen zijn. Met 
koffie, thee, sapjes en de moge-
lijkheid om samen te lunchen. 
Van harte welkom!  Diaconaal 
Team Houtrustkerk. 
 
Huisgemeente 
Dinsdag 6 februari  om 14.00 
uur ten huize van Hans en 
Evaline Abbink, Groen van Prin-
stererlaan 101, tel. 325 85 91. 
De sprekers zijn Ties van Vene-
tië en haar zoon Rob. Het on-
derwerp dat zij behandelen is: 
"De Grote of St. Jacobskerk, ar-
cheologisch en historisch." 
 
Cafékring De Freule 
Donderdag 8 februari om 20.00 
uur is er weer een bijeenkomst 

 

Kerkdiensten  
 

4 februari 
Werelddiakonaatzondag 
ds. Karl van Klaveren 
11 februari * 
ds. Engelien Hulsman 
18 februari  
ds. Karl van Klaveren  
25 februari * 
ds. Esther Bijlsma 
 
De diensten beginnen tenzij an-
ders aangegeven om 10.30 uur. In 
de met een * gemerkte diensten 
verleent de cantorij. 

 
Meditatievespers 
Woensdag 7 en 21 februari      
om 16.45 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditatievesper 
Woensdag  
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 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 
 

						 						  

in café De Freule, Fahren-
heitstraat 558. Zinnige gesprek-
ken en gezelligheid rond een 
tafel met wijn, bier of koffie. 
 
Heilige popmuziek 
Zaterdag 17 februari om 15.00 
uur is er een lezing over popmu-
ziek en religie door Erik Jan Til-
lema, een kenner, ondersteund 
door videoclips Wie denkt dat 
popmuziek alleen maar over 
veel geld verdienen en vrouwen 
versieren gaat, heeft het mis. 
Talloze artiesten flirten met het 
christendom door achteloos bij-
belteksten aan te halen, te ver-
wijzen naar christelijke thema’s 
of juist door die bekende bijbel-
verhalen centraal te stellen. Erik 
Jan Tillema neemt in deze lezing 
het publiek mee langs enkele 
popliederen en legt uit wat we in 
de muziek kunnen horen en in 
de videoclips kunnen zien. In 
veel kerken worden traditiege-
trouw liederen van Huub Oos-
terhuis of Willem Barnard ge-
zongen, maar dat zouden net zo 
goed teksten van Lady Gaga of 
Katy Perry kunnen zijn. Erik Jan 
Tillema is godsdienstweten-
schapper. Daarnaast is hij als 
beleidssecretaris verbonden aan 
de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten. Kosten: 7,50 euro   
 
Angst voor de mythe 
Dinsdag 20 februari om 20.00 
uur, inloop 19.30 uur, zal Erik 
Jan Tillema het boek ‘Angst voor 
de mythe’ van dr. Arne Jonges 
presenteren. Waarna dr. Arne 
Jonges en prof. dr. Cees den 
Heijer met elkaar in debat zullen 
gaan. Heeft Jezus echt bestaan 
of zijn de verhalen over zijn le-
ven verzonnen? De discussie 
daarover wordt al meer dan 100 
jaar gevoerd. De bekende gere-
formeerde theoloog Cees den 
Heijer en de Haagse predikant 
Arne Jonges gaan er mee door, 
aan de hand van hun onlangs 
verschenen boeken. In decem-
ber 2016 verscheen Jezus, een 
mensenleven van Den Heyer. In 
dit boek moet de zoon van God 
er aan geloven: ‘Jezus was een 

mens van vlees en bloed, ‘een 
mens onder de mensen’ een 
mens die door zijn doen en laten 
de aandacht trok, een charisma-
tische persoonlijkheid die indruk 
maakte op zijn tijdgenoten en 
volgelingen’, aldus de auteur. 
Arne Jonges wil met zijn nieuwe 
publicatie Angst voor de mythe 
eens en voor altijd duidelijk ma-
ken dat we niets zeker kunnen 
weten over Jezus. De man is 
veel meer een mythe. Met hun 
opvattingen gaan de twee heren 
lijnrecht in tegen de klassieke 
geloofsopvattingen van de kerk. 
Wat betekent dit voor het ge-
loof? Heeft een dominee nog 
wat te vertellen als Jezus een 
mythe is? Prof. dr. Cees  den 
Heijer en dr. Arne Jonges gaan 
met elkaar in debat over de ‘per-
soon’ Jezus.  
 
Donuteconomie 
Woensdag 21 februari om 
18.00 uur kunt u aanschuiven bij 
Tegenlicht belicht. We eten sa-
men en bekijken daarna een af-
levering van VPRO Tegenlicht.  
Ditmaal gaat het over de zgn. 
'donuteconomie'. De economi-
sche wetenschap ligt in duigen. 
De financiële crisis werd door 
haar niet voorspeld, laat staan 
voorkomen. Achterhaalde eco-
nomische theorieën hebben een 
wereld mogelijk gemaakt waarin 
nog steeds extreme armoede 
heerst, terwijl de allerrijksten elk 
jaar rijker worden. Economisch 
handelen tast de natuur zo sterk 
aan dat onze toekomst gevaar 
loopt. In  De donuteconomie laat 
econoom Kate Raworth zien hoe 
het mainstream economische 
denken ons op een dwaalweg 
heeft gezet. Ze tekent de route-
kaart die ons kan leiden naar het 
punt waarop in de behoefte van 
iedereen kan worden voorzien, 
zonder dat dit ten koste gaat van 
onze planeet. Dit alles resulteert 
in een alternatief en innovatief 
economisch model voor de 21e 
eeuw.  Kosten € 5,00 voor maal-
tijd en film. Opgeven via het 
prikbord in de hal van kerk of per 
email: houtrustkerk@gmail.com. 

De existentialisten 
Vrijdag 23 februari om 10.30 
uur komen wij bijeen op Hoge 
Prins Willemstraat 166. We le-
zen de laatste hoofdstukken van 
het gelijknamige boek van Sarah 
Bakewell over de existentalisten, 
de pagina's 313-177. Volgende 
maand gaan we verder met een 
boek van Willem Rudolf van 
Brakel Buys, Gestalten uit de 
Perzische mystiek (2006). Dan 
praten we met elkaar over het 
soefisme, dat een heel open blik 
heeft. Mochten er meer belang-
stellenden zijn dan passen in het 
huis van Wijnie Krabman dan 
maken we een tweede kring. 
Daarom het verzoek om u op te 
geven bij ds. Karl van Klaveren, 
tel 06-11041992. 
 
Rolstoel 
Wie van u heeft ergens een rol-
stoel staan die niet (meer) ge-
bruikt wordt en wil die aan de 
kerk uitlenen of geven?  
	


