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Je hoofd leegmaken	
 

We hebben het allemaal druk. 
Natuurlijk is dat een projectie, 
want ik weet natuurlijk niet of 
dat bij jou ook het geval is. Ik 
weet ook niet of u aan de 
vakantie toe bent of daar 
misschien geen behoefte aan 
hebt. Laatst hoorde ik iemand 
zeggen: ‘Vakantie is voor 
mensen met een vervelende 
baan. Ik heb daar niets mee.’ 
Duidelijk een workaholic, al 
zijn we misschien stiekum 
jaloers op iemand die dat kan 
zeggen. Ik heb ooit een boer 
bezocht die dat zei. ‘Vakantie 
is niks voor mij, dominee. Ik 
ben altijd blij als ik weer thuis 
ben.’ Hij hield van zijn werk, 
maar ook van het ritme dat 
het aan zijn leven gaf. Zijn 
werk gaf hem rust. Nu werken 
we niet allemaal op het land, 
in de vrije natuur. Sommigen 
van ons hebben een 
stressvolle baan op een kan-
toor. Dan wil je er wel eens 
uit. Vakantie is afgeleid van 
een veelzeggend Latijns 
woord: ‘vacare’. Het betekent 
‘open staan’ of ‘leeg worden’. 
Een kort verhaal ter illustratie. 
Een westerse geleerde be-
zocht een zenmeester. De 
geleerde vroeg hem de oren 
van het hoofd. Hij wilde alles 
weten over meditatie. De 
zenmeester bood hem een 
kopje thee aan. Hij schonk 
het kopje vol. Zo vol dat de 
thee over de rand stroomde. 
‘Stop’, riep de geleerde, ‘Het 
kopje is vol. Dat ziet u toch. 
Er kan niets meer bij!’ De 

zenmeester glimlachte en zei: 
‘Net als dit kopje bent u zo vol 
van uw eigen gedachten dat 
er niets meer bij kan. Hoe kan 
ik u iets leren als u niet eerst 
leeg wordt?’ In onze cultuur 
gieten we onszelf graag vol 
met ‘meer en meer’. Maar 
meer kan ook minder zijn. 
Vakantie is een goede oefen-
ing om dat te leren. Om open 
te staan, los te laten, leeg te 
worden – even gewoon te 
genieten en aan niets te 
denken. Misschien komen we 
dan tot rust. 

 
ds. Karl van Klaveren 

 

Bevestiging van diaken 
Zondag 3 juni zal mevrouw 
Liesbeth Kromhout bevestigd 

worden als diaken. Ze is co-
ordinator van het diakonaal 
team, dat al veel heeft geor-
ganiseerd om de relatie tus-
sen ‘kerk en wereld’ onder de 
aandacht te brengen. Lies-
beth zal zelf de overdenking 
doen en Karl van Klaveren zal 
de liturg zijn in deze dienst. 
Wij zijn heel blij dat Liesbeth 
haar taak met zoveel enthou-
siasme vorm geeft en wensen 
haar veel zegen op haar 
werk. 
  
Koffieconcert 
Zondag 24 juni van 12.00 tot 
12.30 geeft Marieke Stoel een 
koffieconcert Ze heeft een 
programma samengesteld 
met vrolijke orgelmuziek zoals 
‘Gran Vals’ van Francisco 
Tárrega (1852-1907). De 
Gran Vals werd pas in de ne-
gentiger jaren van de vorige 
eeuw wereldwijd beroemd 
dankzij Nokia. Verder speelt 
zij Engelse orgelmuziek en 
Waltz no.2 van Shostakovich, 
vooral bekend geraakt door 
André Rieu. 
 

Heilige onrust 
Deze maand vinden de laat-
ste bijeenkomsten plaats van 
de gesprekskring over het 
boek van Frits de Lange, ‘Hei-
lige onrust’. De eerste bijeen-
komst is op vrijdag 1 juni om 
20.00 uur in buurt-en-kerkhuis 
Bethel en op woensdag 6 
juni  om 15.00 uur is er een 
bijeenkomst in de Houtrust-
kerk. We lezen het laatste 
hoofdstuk over het leven, een 

 

Kerkdiensten  
 

3 juni 
ds. Karl van Klaveren 
10 juni * 
ds. Alex van Ligten 
17 juni  S&T 
ds. Karl van Klaveren 
24 juni * 
dhr. Henk Baars  
1 juli * 
ds. Karl van Klaveren 
 

Meditatievesper 
In de zomermaanden juni, 
juli en augustus is er geen 
meditatievesper  
 



 

 

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 
 

						 						  

begrip dat in de joodse tradi-
tie erg belangrijk is. Denk aan 
‘het heiligen van het leven’ en 
de joodse toost ‘Op het le-
ven!’ We zullen om die reden 
een glaasje wijn drinken met 
elkaar terwijl we de laatste 
bladzijden van dit bijzondere 
boek bespreken. En heel 
misschien leggen we ook 
contact met de auteur via 
Skype. 
 

Haagse lieddag 
‘Zingen van verlangen’, onder 
die titel wordt op zaterdag 9 
juni een Haagse lieddag ge-
houden. Op het programma 
staan bekende en vooral ook 
nieuwe liederen van Huub 
Oosterhuis en ook enkele van 
de Amsterdamse Dominicus 
en het Nieuw Liedfonds.  De 
lieddag staat onder leiding 
van Jan Hulsbergen, dirigent 
van het Koor van de Haagse 
Dominicus. Ieder die van zin-
gen houdt is van harte wel-
kom. Om 10.00 uur gaat de 
deur open. Van 10.30 – 16.00 
uur worden de liederen met 
de verschillende stempartijen 
ingestudeerd en tezamen uit-
gevoerd. Kosten: € 15,- , in-
clusief bladmuziek, koffie en 
thee, te voldoen bij  de en-
tree. Aanmelden kan telefo-
nisch via 070 – 382 47 05, via 
www.haagsedominicus.nl 
(o.v.v. Haagse lieddag en  
met vermelding van stempar-
tij).   De plaats van handeling: 
buurt-en-kerkhuis Bethel, 
Thomas Schwenckestraat 28. 
 

De kerk op Facebook 
Onze webmaster, Tonko 
Hoffman, zorgt er al jaren 
voor dat de Houtrustkerk 
website een van de beste 
kerkelijke sites in den Haag 
is, of misschien wel de beste!. 
En sinds kort beheert hij ook 
een Facebook-pagina van de 

Houtrustkerk: 
www.facebook.com/Houtrustkerk/ 
 

Tonko schrijft daarover: 
‘Een vraag aan u is om kri-
tisch naar de pagina te kijken. 
De pagina is nieuw en heb ik 
gevuld met gegevens van de 
website. Uiteraard is een 
website een ander medium 
dus kan alles niet één-op-één 
worden overgezet. Ik heb zelf 
al enige zaken aangepast, 
maar mogelijk heb ik voor een 
aantal zaken een blinde vlek. 
Commentaar en kritiek wordt 
gewaardeerd. Mocht materi-
aal voor de webiste worden 
aangeleverd, ik zal vanaf nu 
deze ook plaatsen op de 
facebookpagina.’ 
 

Privacy 
We worden gebombardeerd 
met mails over privacyverkla-
ringen, vanwege een wet die 
25 mei in werking is getreden. 
De privacyverklaring van de  
Houtrustkerk kunt u op onze 
website vinden. 
 

Nuridim in de VS 
In februari zwaaiden we Nuri-
dim uit, die naar de Verenigde 
Staten vertrok. Na jarenlang 
te hebben geprobeerd om 
asiel te vinden in Nederland 
had hij het – door hemzelf af-
gedwongen – geluk dat hij 
met een green card loterij 
werd toegelaten tot de VS. Hij 
laat ons weten dat het goed 
met hem gaat. Hij is opge-
vangen door een predikant 
die hem een poosje in huis 
nam. Daarna vond hij een 
gastgezin van Nederlandse 
oorsprong. Inmiddels huurt hij 
zelf een kamer. Hij werkt part-
time in twee verschillende 
restaurants en moet soms al 
om 5 uur ’s morgens op de 
fiets stappen om op tijd op 
zijn werk te zijn. Dat is 8 kilo-
meter verder. Hij was erg blij 

met post die hij van ons ont-
ving. Het is soms best moei-
lijk, maar hij heeft goede 
moed dat het hem zal lukken 
om een nieuw bestaan op te 
bouwen in dat verre land. In 
de hal van de kerk hangt een 
collage met foto’s van Nuri-
dim in zijn nieuwe vaderland. 
Wij wensen hem al het goede 
toe en de zegen van dat 
wonderlijke geheimenis dat 
ons draagt en leven geeft. 
Good luck, Nuridim! God 
bless you!  
 
 

 
 
	


