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Aandacht	
Ooit hoorde ik over een man in 
een oorlogskamp die maar één 
boek tot zijn beschikking had. Hij 
proefde elke zin en maakte zich 
een voorstelling van ieder 
woord. Hij las het boek zo intens 
dat het verhaal hem het gevoel 
gaf dat hij ergens anders was. 
Het boek redde zijn leven. Een 
treffend verhaal, dat veel zegt. 
We zijn vaak zo druk dat we 
nauwelijks aandacht hebben 
voor dingen. Terwijl we met het 
ene bezig zijn, denken we al 
weer aan het andere. Zo gaat 
veel schoonheid verloren. Dit 
korte verhaal daagt ons uit om 
het geheim van het lezen, maar 
ook van het leven, te zoeken in 
de diepte en niet in de lengte of 
de breedte.  
 

ds. Karl van Klaveren 
 
 

Lunchbios: Gandhi 	
Zondag 3 februari wordt de 
filmklassieker Gandhi (1983) 
vertoond, over de geweldloze 
strijd die de Mahatma voerde 
tegen de Britse onderdrukking. 
De lunch begint om 12 uur. 
Rond 12.30 uur begint de film, 
die duurt tot 15.30 uur. Kosten: € 
7 voor lunch en vertoning. Aan-
melden: per telefoon, mail of in-
tekenlijst. 
 
Uit je hoofd	
De moderne wereld begon met 
‘Ik denk dus ik ben’ (Descartes). 
Rationeel denken is onze sterke 
kant. De keerzijde daarvan is dat 
we vaak ‘in ons hoofd’ zitten en 
de emotionele en lichamelijke 
kant van het leven vergeten. In 
zijn boek De kunst van controle-
verlies onderzoekt Jules Evans 

de duidelijke behoefte in onze 
samenleving aan ‘extatische er-
varing’. In een nieuwe leeskring 
bespreken we dit boek. Ge-
spreksleiders zijn ds. Karl van 
Klaveren en ds. Axel Wicke. U 
kunt kiezen uit een avond- en 
een middagkring: vrijdag 1 fe-
bruari om 20 uur in buurt-en-
kerkhuis Bethel (Th. Schwenc-
kestraat 28) of woensdag 6 fe-
bruari om 15 uur in de Hout-
rustkerk. We lezen voor de eer-
ste bijeenkomst: pag. 7-82 (In-
leiding t/m hoofdstuk 2). 
 
Zin in film: Ex machina	
Vrijdag 8 februari om 20 uur in 
buurt-en-kerkhuis Bethel (Tho-
mas Schwenckestraat 28). Deze 
sciencefiction-thriller onderzoekt 
de kansen en problemen van 
kunstmatige  intelligentie. Caleb, 

 
een werknemer bij een groot IT-
bedrijf, wint een uitje naar de 
luxe villa van de CEO van het 
bedrijf. Daar krijgt hij te horen, 
dat zijn baas erin geslaagd is, 
om een geavanceerde robot te 
bouwen. Caleb moet gaan tes-
ten, of deze robot werkelijk intel-
ligent is en een zelfstandig be-
wustzijn heeft. 
 
Open Huis in kerkasiel	
Woensdag 20 februari van 15 
tot 17 uur komen we als Open 
Huis samen in Bethel , als daar 
het kerkasiel nog steeds gaande 
is. Inhoudelijk kunnen we litur-
gie, zang, meditatie en ontmoe-
ten  combineren tot een ‘kerk-
dienst’. Wie is in de gelegenheid 
om mee te denken en te helpen 
deze uurtjes vorm te geven? Ik 
hoor het graag, Liesbeth Krom-
hout, tel. 06-1228 0676. 
 
Vrome Freule	
Donderdag 21 februari vanaf 
20 uur is er weer gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten in café 
De Freule, Fahrenheitstraat 558. 
Volop ruimte voor gesprekken 
over de zin en onzin van het le-
ven of gewoon gezellig met el-
kaar zijn. Eerste drankje gratis.   
 
Joodse mystiek	
In februari start er een leeskring 
waarin we ons willen verdiepen 
in de joodse mystiek aan de 
hand van het boek De kracht 
van kabbala (2004) van Jehuda 
Berg. Er zijn twee groepen. De 
eerste  groep komt bijeen op 
vrijdag 22 februari om 10.30 
uur thuis bij Wijnie Krabman, 
Hoge Prins Willemstraat 166. 
Vanwege de grote belangstelling 

 

Kerkdiensten  
 

3 februari 
ds. Karl van Klaveren 
10 februari * 
ds. Arne Jonges 
17 februari  B&D 
ds. Karl van Klaveren  
24 februari * 
dhr. Alex van Heusden 
 

De diensten beginnen tenzij anders 
aangegeven om 10.30 uur. In de met 
een * gemerkte diensten verleent de 
cantorij haar medewerking.  
 
Meditatievespers 
Woensdag 6 en 20 februari      
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 
 
 

						 						  

wordt er nog een tweede groep 
gevormd. Ds. Karl van Klaveren 
zal de deelnemers laten weten 
bij welke groep ze zijn ingedeeld 
en waar en wanneer de tweede 
groep bijeenkomt. Als voorbe-
reiding op de eerste bijeenkomst 
wordt de deelnemers van beide 
groepen gevraagd om thuis te 
lezen: de inleiding en hoofdstuk 
een (pag. 12-57).  
 
Goden van Egypte	
Woensdag 27 februari gaan we 
op excursie naar Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden. Daar 
is een expositie over ‘De goden 
van Egypte’. Het oude Egypte 
was doordrenkt van religie. Ver-
halen over goden, over schep-
ping en herschepping van leven 
bepaalden het wereldbeeld van 
de bevolking. In deze tentoon-
stelling leert u de godenwereld 
en symbolen van Egypte her-
kennen en begrijpen. Cruciaal 
was de positie van de farao, die 
immers de reïncarnatie van de 
god Horus op aarde was. We 
verzamelen om 11 uur bij de 
kassa van het Rijksmuseum van 
Oudheden op Rapenburg 28. 
Daarna zal Karl van Klaveren 
een inleiding geven op wat we 
gaan zien. Daarna bezoeken we 
de tentoonstelling. We sluiten af 
met een lunch in de stad (voor 
wie dat wil) en praten wat na.  
 
Extase: Bordewijk 
Literair tijdschrift Extaze presen-
teert op 7 februari haar nieuwste 
nummer in de Houtrustkerk. Op 
deze avond zal Bordewijks ro-
man Blokken worden belicht in 
beeld, klank, gesproken woord 
en korte verhalen. Ook zijn 
voorstudies te zien van Viktor 
Hachmangs beeldromanversie 
van Bordewijks korte roman. 
Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 
10 incl. drankje. 
 
Tentoonstelling kerkzaal 
Vanaf 10 februari is er een 
nieuwe tentoonstelling in de 
kerkzaal. De kunstenaar is Sara 

Benhamou en het werk dat ze 
exposeert gaat over identiteit. Er 
is nog niet bekend of er een 
opening zal zijn. Indien dat zo is 
wordt dat bekend gemaakt op 
het prikbord in de hal. 
 
Penningmeesterschap	
Dhr. Henk Frans heeft te kennen 
gegeven dat hij op 31 maart zal 
stoppen met het penningmees-
terschap, een functie die hij met 
grote inzet vervulde. Aangezien 
de financiën ook voor een kerk 
belangrijk zijn zoeken we naar-
stig naar iemand die deze taak 
op zich wil nemen. Financiële 
kennis is geen vereiste, want de 
boekhouding en het opstellen 
van de jaarrekening zullen wor-
den uitbesteed. Maar accurates-
se is wel noodzakelijk. Bent u de 
nieuwe penningmeester?  
	

Terugblik vrijzinnigheid	
Dit boekje van A.H.C. Molier 
werd in 2005 uitgegeven ter ge-
legenheid van het 100-jarig jubi-
leum van de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten te ‘s-
Gravenhage e.o. Het bevat een 
schat aan gegevens over grote 
en kleine gebeurtenissen in on-
ze kring. Aangezien er geen 
exemplaren meer voorradig zijn 
wordt er gedacht aan een her-
uitgave als daar belangstelling 
voor is. Kosten € 10. U kunt in-
tekenen via de mail of op de lijst 
in de hal van de kerk. 
 

 
Tafel van Hoop	
Tafel van Hoop is een nieuw ini-
tiatief van StekJong. Geïnspi-
reerd door avondmaal en eucha-
ristie is de Tafel van Hoop een 
plek van ontmoeting waar gas-
ten kunnen delen wat hen be-
zighoudt en kunnen ontdekken 
wat hen verbindt. Samen dom-
pel je je onder in oude verhalen, 
luister je naar live-muziek en 
doe je een ritueel of een oefe-
ning. Met behulp van gespreks-
vragen ontdek je de verbinding 
met je eigen leven. Elke Tafel 
heeft een eigen verhaallijn en 

een eigen sfeer en thematiek. 
Zwerf door de woestijn op zoek 
naar het beloofde land of laat je 
er verleiden door zoete beloften. 
Deel brood dat uit de hemel valt 
of mediteer op zalige chocola-
demousse. Of maak je eigen 
reis. Op www.tafelvanhoop.nl 
vind je alles wat je nodig hebt 
om je eigen Tafel van Hoop te 
creëren. Je kunt kiezen voor een 
van de kant-en-klare Tafels of 
een Tafel organiseren rond een 
thema. Voor meer info: Jonatan 
Bartling, projectleider Tafel van 
Hoop. Tel. 06 4851 9000.  
 
 

 

Nieuw lid	
We mogen een nieuw lid ver-
welkomen, mw. Gerrie Verbeek. 
We zagen haar al enkele keren 
in de kerk. Welkom! Dat we een 
inspirerende en gastvrije ge-
meenschap mogen zijn voor 
haar en anderen. 
	


