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Het is wat het is?!
 

‘Het is wat het is.’ Woorden 
van een vriend. Hij had een 
fatale vorm van kanker en 
heeft inmiddels het aardse 
verruild voor – zijn woorden – 
‘een mysterie van licht’. Hij 
had er iets van ervaren bij 
een operatie en was sinds die 
dag niet meer bang voor de 
dood. Het komt vaker voor. 
De neuroloog Pim van Lom-
mel schreef er een mooi boek 
over, Eindeloos bewustzijn. 
Maar dat laat ik even voor wat 
het is. Ik wil het met u hebben 
over ‘Het is wat het is.’ Die 
woorden schoten me te bin-
nen bij een alledaags geval. 
De weg was opgebroken. Ik 
dacht slim te zijn en schoot 
de stoep op. Maar die weg 
liep dood en ik moest terug. 
‘Het is wat het is’, mompelde 
ik gelaten. Niet te vergelijken 
natuurlijk met het lot van mijn 
vriend. Maar het kan je goede 
humeur redden. Even later 
schoot er spontaan een varia-
tie door me heen: ‘Het is wat 
het wordt.’ Zo kun je ook met 
tegenslagen omgaan, dacht 
ik. Je niet neerleggen bij een 
situatie, maar daar iets aan 
doen. Wel zo krachtig. Maar 
ik besefte meteen: dat moet 
je dan wel uit je hoofd laten 
als er niets aan te doen valt. 
Er is een gebed van Francis-
cus van Assisi, waarin die 
twee uitersten in balans zijn 
gebracht: ‘Geef ons moed om 
te veranderen wat we kunnen 
veranderen. Geef ons wijs-
heid om te aanvaarden wat 

niet te veranderen is. En geef 
ons inzicht om het verschil te 
zien tussen beide.’ Soms 
moet je dingen veranderen en 
je er niet bij neerleggen. 
Neem de klimaatsverandering 
die we als een soort noodlot 
over ons heen laten komen. 
Veel mensen denken: ‘Na mij 
de zondvloed.’ In dat geval is 
‘Het is wat het is’ niet wijs, 
maar dwaas. Aanvaarden wat 
je niet veranderen kunt. Ver-
anderen wat te veranderen 
valt. En de wijsheid hebben 
om het verschil te zien tussen 
beide. Laten we het proberen. 

 
ds. Karl van Klaveren 

Oecumenische dienst 
Zondag 16 september is er 
een gezamenlijke oecumeni-
sche dienst ter gelegenheid 
van de Vredesweek. Deze 
viering vindt plaats in het ge-
bouw van de Evangelische 
Broedergemeente. Het adres 
is: Chasséstraat 1 (hoek Ko-
ningin Emmakade). Aanvang: 
10.30 uur. U bent van harte 
welkom. De liturg is ds. Chris-
tine Welschen en de over-
denking wordt verzorgd door 
ds. Karl van Klaveren. 
 

Gastpredikant 
Ik ben sinds zes jaar predi-
kant in Amersfoort, daarvoor 
was ik predikant in Rijswijk 
(ZH) en Oss (NB). In de theo-
logie ben ik bezig met de 
raakvlakken met beeldende 
kunst en poëzie, en ik lees 
graag een filosofisch boek. 
Literatuur, muziek en kunst 
spreekt een taal waar we 
geen woorden voor hebben, 
en verbeeldt het/de Onuit-
sprekelijke. Zij kunnen getui-
gen van Gods geest in de we-
reld, net als dat in onze tradi-
tie de Bijbel doet. Ik voeg 
soms als lezing een moderne 
tekst toe in een kerkdienst. Of 
ik dat ook doe op 30 septem-
ber, weet ik nog niet. Maar nu 
ik eraan denk.. waarom niet. 
We zien wel. 

Alke Liebich 
 

Muziek bij opening 
Met frisse moed en vol ver-
wachting beginnen we aan 
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Kerkdiensten  
 

2 september 

ds. Karl van Klaveren 

9 september 

ds. Marthe de Vries 

16 september 

oecumenische dienst 

23 september 

ds. Karl van Klaveren  

30 september 

ds. Alke Liebich  

 

Meditatievesper 
 

We beginnen weer vanaf 

woensdag 19 september om 

16.45 uur, daarna elke eer-

ste en derde woensdag 

 



 

 

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 

 

!!!!!! !!!!!!  

het nieuwe kerkelijk seizoen 
op zaterdag 8 september om 
15.00 uur. Zanger-performer 
Martijn Kogelenberg zingt 
voor ons en begeleidt zichzelf 
op gitaar. Het thema verraadt 
de trant van de muziek: ‘Van 
Russische liederen tot pro-
testsongs’. Martijn kan mooi 
vertellen over de inhoud en 
samenhang van de liederen. 
Na afloop zijn er hapjes en 
drankjes. Kosten: € 7,00. 
 

Tegenlicht belicht 

Woensdag 19 september 
om 18.00 uur een beproefd 
recept: het VPRO programma 
Tegenlicht met maaltijd en 
een zinvol nagesprek. Deze 
keer bekijken we ‘Koorddan-
sen in Koeweit’. Koeweit heeft 
een grondwet en een parle-
ment. Dat lijkt mooi, maar 
door de vanzelfsprekende 
welvaart leven de jongeren 
met een gevoel van doelloos-
heid. De feministische Fareah 
al Saqqaf probeert de jonge-
ren los te weken uit de wel-
vaartsbubbel en in contact 
met de werkelijkheid te bren-
gen. Aanmelden op prikbord 
in hal of de website. Kosten: € 
7,00 voor maaltijd en film. 
 

Huub Oosterhuis kring 

Woensdag 26 september b 
20.00 uur start er een nieuwe 
kring over de politieke theolo-
gie van Huub Oosterhuis. We 
lezen samen Alles voor allen 
(Kok 2016), een keuze uit es-
says en preken van Ooster-
huis. Voor de eerste bijeen-
komst vragen we deelnemers 
thuis te lezen: pag. 10-16, 40-
50 en 142-160. U bent van 
harte welkom en hoeft zich 
niet van te voren op te geven.  
 

Nieuwe jaarprogramma 

Het nieuwe jaarprogramma is 
uit. Het is vol boeiende activi-

teiten. De leden van de Hout-
rustkerkgemeente krijgen het 
toegestuurd. Andere geïnte-
resseerden kunnen het aan-
vragen via ons emailadres: 
houtrustkerk@gmail.com. 
 

Erelid benoemd 

Op de laatste ALV werd de 
heer Hans Abbink benoemd 
tot erelid. Hij vervulde vele 
functies in de Houtrustkerk. 
Hij was voorzitter, penning-
meester en ouderling en heeft 
de laatste jaren ook als raad-
gever zijn bijdrage geleverd 
aan het welzijn van onze ge-
meenschap. Wij zijn hem 
daar zeer dankbaar voor en 
gaven als blijk van erkente-
lijkheid een bronzen beeldje, 
‘Chapeau’. 
 

Verlof van de predikant 
De predikant is deze zomer 
op vakantie van 21 tot 27 au-
gustus. De andere zes ver-
lofweken zal hij dit jaar niet 
opnemen in de zomer, maar 
in de loop van het seizoen. Zo 
zal hij ook weg zijn van 20 tot 
31 oktober. Liesbeth Krom-
hout en/of Arne Jonges zullen 
hem waarnemen in deze ver-
lofperioden. Belt u voor con-
tact niet met hen, maar met 
de secretaris: Jette Bloems-
ma (tel. 070 323 06 87). Zij 
weet wie er op dat bepaalde 
moment waarnemer is. 
 

Kopij nieuwsbrief 
Mocht u kopij hebben voor de 
nieuwsbrief dan is die van 
harte welkom. U kunt kopij 
sturen naar het emailadres: 
houtrustkerk@gmail.com.  
 

Kamer gezocht 
Er wordt een tijdelijke kamer  
gezocht van 1 september tot -
11 november 2018. Het gaat 
om een rustige, nette student 
HBO ICT uit Ede; Kevin, 20 jr, 

ivm minor studie aan Haagse 
Hogeschool een plek in Den 
Haag voor 4 dagen door de 
week. Heeft u een kamer in 
huis over?  Contact via tel. 
06-10176965. Of via email-
adres:annemiekevanderheide 
@gmail.com. 
 

Nieuw lid 
Wij mogen als nieuw lid de 
heer Robert van Venetië ver-
welkomen, al bij velen bekend 
door zijn prachtige excursies 
en lezingen. Welkom! 
 

Overleden 

Op 27 juli overleed de heer 
Frits Cordess, echtgenoot van 
Wilna Cordess. Hij was geen 
lid van onze gemeente, maar 
bij de leden van de huisge-
meente Bezuidenhout zeer 
zeker bekend.!!


