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Misschien is er hoop	
 

De grenzen van de moraal 
lijken in onze tijd behoorlijk te 
verschuiven. Roken is in de 
ban gedaan. #MeToo heeft 
de discussie over relationele 
omgangsvormen opgeschud. 
En nu is ook “I am Amster-
dam” te licht bevonden door 
de nieuwe burgermoeder van 
Mokum. Deze slogan zou te 
individualistisch zijn. Wat je 
ook van dit alles mag vinden, 
feit is dat de moraal niet stil-
staat, maar volop in beweging 
is. Wat vroeger werd gefluis-
terd en gevreesd is niet waar: 
‘de moraal wordt niet losser’. 
Ze verandert slechts.  
    Toch zijn er in dat chao-
tisch veranderingsproces wel 
constanten te vinden, denk ik. 
Zo lijken wij in ons heen en 
weer gependel tussen stand-
punten steeds naar balans te 
zoeken: tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid, tussen 
het belang van het individu en 
dat van het collectief. Een 
andere constante factor is dat 
er steeds nieuwe onderdrukte 
groepen in het moreel debat 
worden betrokken. Eerst ging 
het over rechten van burgers 
(ca. 1775) , daarna over die 
van slaven (ca. 1850), weer 
later ging het over vrouwen-
rechten (ca. 1900). Onze ei-
gen tijd zet dat spoor voort 
met discussies over gender-
rechten, dierenrechten en de 
rechten van de aarde. Ja, het 
lijkt wel alsof die grote droom 
van vrede en recht steeds 
grotere kringen maakt. Kun-

nen we dan misschien toch 
spreken van vooruitgang in 
de geschiedenis? ‘Misschien 
is er hoop’ (Klaagliederen 
3:29), schiet me te binnen. 
Tja, wie weet? 
 

ds. Karl van Klaveren 
 

Bij de diensten 
Zondag 18 november zal het 
koor tijdens de dienst een 
stuk van J. H. Schein, 'Warum 
betrübst du dich mein Herz' 
zingen. Zondag 25 novem-
ber herdenken we de overle-
denen van het afgelopen ker-
kelijk jaar. U mag daarvoor 
ook namen van mensen uit 
uw kring aandragen, die dan 

naast overleden leden uit on-
ze gemeente zullen worden 
herdacht. Wilt u daarvoor ui-
terlijk 10 november een mail 
sturen aan ds. Van Klaveren, 
kvanklaveren@hotmail.com.  

 
Orgelconcerten 
Zondag 11 november om 
12.00 uur geeft Marieke Stoel 
een koffieconcert. In de bijna 
40 jaar dat zij organist was 
van de Houtrustkerk heeft ze 
tientallen concerten gespeeld 
op het grote drie manualen 
omvattende Klais-orgel. Deze 
keer bevat het programma 
vooral luchtige composities uit 
de tijd van de Barok, en zelfs 
iets oudere muziek. Titels als 
Branle Gay, Tambourin, Mu-
sette en Rondeau geven aan 
dat het om Franse dansmu-
ziek gaat bij al lang in de ver-
getelheid geraakte danspas-
sen. En vrijdagavond 2 no-
vember geeft ze een concert 
bij kaarslicht in Zoeterwoude-
dorp. Zie prikbord en website. 

 
OpenHuis 
Woensdag 7 november om 
14 uur: OpenHuis met als 
thema: Is er veel veranderd 
de afgelopen 50 jaar in onze 
gemeenschap? Was vrijzinnig 
anno 1968 hetzelfde als vrij-
zinnig 2018? Wat was toen 
anders dan nu?  Voelt het als 
beter, die veranderingen nu? 
Wat  heb je als  basis erva-
ren? Wat mis je nu? Òf ben je 
blij dat allerlei manieren van 
denken nu verleden tijd zijn? 
We gaan in gesprek met el-

 

Kerkdiensten  
 

4 november 
ds. Karl van Klaveren 
11 november * 
ds. Marjan Driessen 
18 november **          
ds. Heleen Joziasse 
25 november, Laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar * 
ds. Karl van Klaveren  
 

In de met een * gemerkte diensten 
verleent de cantorij haar mede-
werking, in de met ** gemerkte het 
Houtrustkerkkoor. 
 

Meditatievesper 
 

Woensdag 7 en 21 novem-
ber om 16.45 uureel 

 



 

 

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 
 

						 						  

kaar. Van harte welkom op 7 
november vanaf 14 uur.  

 

Joke, Hans en Liesbeth. 
 

BethelBuurtBios 
Vrijdag 9 november wordt 
de film ‘Departures’ (2008) 
vertoond in buurt-en-kerkhuis 
Bethel. Daigo verliest zijn 
baan en keert samen met zijn 
vrouw terug naar zijn geboor-
tedorp. Op zoek naar werk 
reageert hij op een adverten-
tie voor ‘assistentie bij ver-
trekken’. Tijdens de sollicitatie 
komt hij er echter snel achter 
dat dit niet om een functie in 
een reisbureau gaat. Indruk-
wekkende, fijngevoelige film 
die zelfs uitvaartondernemers 
tot tranen toe roert. Aanvang: 
20 uur.  

 
Huub Oosterhuis kring 
Woensdag 14 november om 
20 uur is de derde avond van 
de leeskring over het boek 
‘Allen voor allen’. We spreken 
in deze bijeenkomst over de 
gedachten van Huub Ooster-
huis over Jezus van Nazareth 
(we lezen thuis: pag. 62-111). 

 
Vrome Freule 
Donderdag 15 november 
om 20 uur in café De Freule, 
Fahrenheitstraat 558, voor 
een goed gesprek. 

 
Laatste huisgemeente 
Vogelwijk 
Op woensdag 14 november 
komt huisgemeente Vogelwijk 
nog één keer bij elkaar bij de 
familie Abbink. De deelne-
mers krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Deze huisge-
meente is samen met andere 
huisgemeenten in WO II ont-
staan als alternatief voor de 
niet meer mogelijke kerkdien-
sten in de Houtrustkerk en 
heeft de respectabele leeftijd 

van ca 75 jaar bereikt. Er blij-
ven gelukkig genoeg alterna-
tieven over om elkaar te ont-
moeten, gelet op het jaarpro-
gramma van onze gemeente. 
 
Lezing over Trump  
Zaterdag 17 november om 
15 uur: lezing over ‘Trump, 
God en de waarheid’ door re-
ligiejournalist Robin de We-
ver, die schrijft voor Trouw. 
en veel rondreist in de VS. 
Trump verwart de wereld. 
Sinds zijn inauguratie blijkt hij 
een onvoorspelbaar president 
die vaak de botte bijl hanteert. 
Niettemin geloven miljoenen 
Amerikanen dat Trump zijn 
presidentschap dankt aan 
goddelijk ingrijpen. Wat zijn 
de redenen van zijn succes? 
Na afloop is er gelegenheid 
om vragen te stellen en sa-
men wat te drinken en na te 
praten. € 7,00 incl. glaasje 
wijn of frisdrank na afloop.  
 
Tegenlicht belicht 
Woensdag 21 november om 
18 uur willen we samen eten 
en daarna de Tegenlicht-
aflevering ‘Voorbij de groene 
horizon’ bekijken. Die gaat 
over de vraag hoe de wereld 
eruit zal zien als we zijn over-
geschakeld op groene ener-
gie. Daar is nog nauwelijks 
over nagedacht. Aanmelden 
via prikbord of de website. 
Kosten: € 7,00.  
 
De Vrijplaats 
Humanistisch centrum voor 
zingeving ‘De Vrijplaats’ viert 
op 23 november dat Modern 
Beraad in 1958 werd opge-
richt. ‘Modern Beraad’ zal bij 
velen van onze kerk bekend 
zijn omdat prof. Smits er een 
prominente rol in speelde. Er 
zal aandacht worden besteed 
aan overeenkomsten tussen 
humanisten en vrijzinnigheid. 

Er zijn enkele plaatsen. Op-
gave via ds. van Klaveren: 
kvanklaveren@hotmail.com.  

 
Diaconale werkgroep 
Onze diaconale werkgroep 
zamelt winterkleding, dekens, 
slaapzakken en dekbedden 
voor mensen in het overvolle 
vluchtelingenkamp 'Moria' in 
Lesbos. Afgifte van goederen: 
zondagochtend 4 november 
in de Houtrustkerk. Daarna 
brengen wij alles naar de 
Noorderkerk, vanwaar het via 
Rotterdam naar Lesbos gaat. 
Een financiële bijdrage is ook 
mogelijk. Bijdragen kunnen 
overgemaakt worden naar de 
Diaconie. Noorderkerk via 
NL86INGB0000387151 o.v.v.’
winterkleding vluchtelingen 
Lesbos. Voor meer informatie 
tel. 06-12280676.  
  
	


