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Goed nieuws 	
Op weg naar Pasen hoorden we 
het vreugdevolle bericht dat de 
familie Tamrazyan een verblijfs-
vergunning krijgt. Theo Hettema, 
voorzitter van de Protestantse 
Kerk in Den Haag, die zich sterk 
heeft ingezet voor het kerkasiel, 
maakte dat bekend. Het werd 
door alle media opgepakt. Een 
klein opstandingsverhaal dat ons 
moed mag geven in deze barre 
tijden. Want de angst slaat je om 
het hart als je politici hoort, die in 
gezwollen, bijna religieuze taal, 
de indruk wekken dat ze ons 
verlossing komen brengen. Was 
dat maar zo. Hun boodschap lijkt 
eerder slecht nieuws voor ‘wees, 
weduwe en vreemdeling’. En 
ook moeder aarde, in wiens 
schoot wij allen rusten, wordt 
gedupeerd door hun ‘evangelie’. 
Het lijkt vooral goed nieuws voor 
‘het volk’, whatever that may be. 
Laten we hopen dat het verhaal 
van Pasen ons tot bezinning 
brengt.   

ds. Karl van Klaveren 
 

Paascyclus	
Ook dit jaar is er weer een 
Paascyclus, waarin we ons wil-
len voorbereiden op het Paas-
feest. Op Witte Donderdag bre-
ken en delen we met elkaar 
brood en wijn als gedachtenis 
aan het laatste avondmaal. Op 
Goede Vrijdag is er een dienst 
waarin we het lijdensevangelie 
lezen met een aantal lectoren. 
Op Stille Zaterdag is er geen 
dienst. En op Paasdag vieren 
we met elkaar de opstanding 
van Christus en het nieuwe le-
ven. Krachtige metaforen die 
ons hoop willen geven. Want 
hoop doet leven. 

Doop en belijdenis	
In de paasmorgendienst vieren 
we ook de doop en belijdenis 
van Liesberth Stortenbeek. Van-
ouds is de doop een paasritueel. 
We zijn dan ook blij en dankbaar 
dat we dat opnieuw mogen 
meemaken op deze bijzondere 
dag. In het catechetisch voorbe-
reidingstraject naar de doop 
heeft Liesberth zich verdiept in 
mensen uit het gevolg van Jezus 
die haar inspireerden om deze 
stap te nemen. Ze las over Diet-
rich Bonhoeffer, Albert Schweit-

zer en Dag Hammarskjöld, en 
schreef ook een eigen belijdenis 
die zal klinken. 
 
Paasbrunch	
Na de paasmorgenviering is er 
rond 12.00 uur een gezellige 
paasbrunch, waarvoor u zich 
kunt opgeven via de intekenlijst 
in de hal. De kosten zijn 12,50 
euro. Zo willen we de paascy-
clus op een feestelijke manier 
afronden.  
 
Hulpactie zondag 7 april	
Mensen in Mozambique, Zim-
babwe en Malawi hebben acuut 
hulp nodig. Na cycloon Idai zijn 
honderden mensen overleden 
en minstens 400.000 mensen 
dakloos geraakt, zij hebben 
dringend hulp nodig om te over-
leven. De grootte van de ramp 
wordt met de dag duidelijker. 
Hulpverleners van het Rode 
Kruis proberen alle gebieden te 
bereiken om zo snel mogelijk 
hulp te verlenen. Na de cycloon 
zijn huizen weggevaagd en hele 
delen van Mozambique, Zim-
babwe en Malawi zijn over-
stroomd. Hulpverleners treffen 
mensen aan die al dagen op de 
daken zitten van hun huizen of 
in bomen zijn geklommen om 
aan het water te ontsnappen. Zij 
leven al dagen zonder voedsel 
of schoon drinkwater. Zondag 7 
april zal er in de Houtrustkerk 
een extra collecte gehouden 
worden voor de Rode Kruis hulp. 
U kunt ook  een bijdrage over-
maken naar IBAN NL44 INGB 
0000 1012 72, t.n.v. V.V.P. Den 
Haag o.v.v. Diaconie Mozambi-
que of rechtstreeks naar 
het Rode Kruis  giro 7244. 

 

Kerkdiensten  
7 april * 
Ds. Koen Holzapffel 
14 april 
Ds. Aries van Meeteren 
18 april ** 19.30 uur (B&D) 
Witte Donderdag  
Ds. Karl van Klaveren 
19 april 19.30 uur  
Goede Vrijdag  
Ds. Karl van Klaveren 
21 april * Pasen  
Ds. Karl van Klaveren 
28 april 
Ds. Olivier Elseman 
De diensten beginnen tenzij anders aange-
geven om 10.30 uur. In de met een * ge-
merkte diensten verleent de cantorij haar 
medewerking en de met ** gemerkte dien-
sten het Houtrustkerkkoor.  
 

Meditatievespers 
Woensdag 3 en 17 april 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 
 
 

						 						  

Uit je hoofd	
Woensdag 3 april om 15.00 uur 
bespreken we in de Houtrust-
kerk een gedeelte van het boek 
van Jules Evans: hoofdstuk 5 en 
6 over psychedelica en medita-
tie. Het boek beschrijft allerlei 
wegen waarop en redenen 
waarom mensen in onze cultuur 
proberen ‘uit hun hoofd’ te ko-
men. Er is ook een avondbijeen-
komst op vrijdag 5 april om 
20.00 uur in buurt-en-kerkhuis 
Bethel, Th. Schwenckstraat 28. 
 
BethelBuurtBios	
Vrijdag 12 april vertonen we om 
20.00 uur de speelfilm Handso-
me Devil in buurt-en-kerkhuis 
Bethel, Th, Schwenkestraat 28. 
De film gaat over een Iers jon-
gensinternaat, waar alles om 
rugby draait. Er wordt een nieu-
we scholier verwelkomd die de 
nieuwe sterspeler van het 
schoolteam wordt. Hij wordt de 
kamergenoot van een onsportie-
ve jongen die door iedereen 
wordt gepest. Al snel ontwikkelt 
zich een steeds hechter wor-
dende, onwaarschijnlijke vriend-
schap tussen de twee adoles-
centen. Een vriendschap die 
door hun omgeving steeds meer 
op de proef wordt gesteld. 
 
Mary Magdalene	
Zondag 14 april om 12.00 uur is 
er nog een film te zien en wel in 
de lunchbios: Mary Magdalene 
(2017). Het is de derde en laat-
ste speelfilm die we in onze kerk 
vertonen in de reeks ‘Verzet en 
overgave’. Deze mooie speelfilm 
laat Jezus zien vanuit het per-
spectief van een jonge vrouw die 
zijn geliefde leerling wordt, Maria 
van Magdala. Ze voelt onrust en 
verzet zich tegen haar familie en 
omgeving. Bij de rabbi van Na-
zareth vindt ze ruimte voor zich-
zelf en haar visie op het leven. 
Ze helpt hem ook om zichzelf te 
vinden. De kosten zijn € 7,00 
voor film en lunch. U kunt zich 
opgeven via het prikbord in de 

hal, of via een e-mailtje aan: 
houtrustkerk@gmail.com 
 
Open Huis	
Het Open Huis is een gespreks-
kring van de Houtrustkerk. De 
volgende bijeenkomst is gepland 
op  woensdag 17 april. Deze 
laatste keer vóór de zomer gaan 
we nog eenmaal verder met  ‘De 
innerlijke ruimte’. Maria de Groot 
beschrijft in die boekje haar reis 
door denkbeeldige ruimten van 
een  klooster. Het is de spirituele 
weg die zij in haar leven ging. 
Haar hele leven lang schreef ze 
poëzie. Daardoor is ze in staat 
over te brengen wat haar inner-
lijk bewoog. Verschillende we-
gen beschreef zij. We spraken 
over vreugde en eenzaamheid. 
Op 17 april zullen we de toe-
gangspoort achter ons laten en 
de stilte ervaren. ‘Als zusters zijn 
we, de stilte en ik.’ Dan begint 
de rondgang door haar denk-
beeldig klooster. Waarom en 
waartoe zoeken we stilte? Van 
harte welkom vanaf 14.00 uur in 
de kerkzaal.  
 

De voorbereidingsgroep, Joke 
Hoogakker, Hans Abbink en 
Liesbeth Kromhout 
 
Vrome Freule	
Donderdag 18 april om 20.00 
uur is er in café De Freule, Fah-
renheitstraat 558, weer een mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoe-
ten in een ongedwongen sfeer. 
Het eerste drankje is gratis. 
 
Lezing over kerkasiel	
Zaterdag 6 april organiseert 
Kerk in Actie in Naarden van 
9.30-16.30 uur een inspiratiedag 
over ‘contextueel bijbellezen’. 
Een van de sprekers is ds. Karl 
van Klaveren. Hij zal daar een 
verhaal houden onder de titel 
‘Levende liturgie: het kerkasiel 
als klankruimte voor de Bijbel’. U 
kunt daaraan meedoen en zich 
opgeven via de website van 
Kerk in Actie. U mag ook bellen 
met Karl van Klaveren, tel. 
0611041992. Meer informatie 

vindt u op het prikbord in de hal 
van de kerk. 
 
EigenWijs	
Op de op een na laatste zondag 
van maart waren er veel kerk-
gangers en bleken er te weinig 
exemplaren van onze liedbundel 
EigenWijs te zijn. Wat bleek: van 
de 50 bundels die er oorspron-
kelijk waren zijn er nog maar 37 
terug te vinden. Waar zijn die 
anderen gebleven? Mocht u er 
(per ongeluk) een mee naar huis 
genomen hebben dan ver-
zoeken wij u dringend die terug 
te brengen!  
 
Personalia	
Wij mogen twee nieuwe leden 
verwelkomen, mw. Gudy van 
Klaveren en dhr. Jan van Nou-
huys. Welkom in ons midden! 
Mw. Tjitske Jensma is verhuisd 
en woont nu in de buurt van 
haar dochter in Noord Holland.  
	


