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Opstanding is een groot woord
Ik probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.

Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels: Jezus leeft!
 
Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon
met grote letters op zijn tafel schreef: 
Vivit! Hij leeft!

Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King 
en daarop de letters: God zij dank,
ik ben eindelijk vrij.
 
Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon,
regen naar de wolken, woorden terug in mijn 
mond.
 
Opstanding is een schaterlach van licht,
de hoeken van je mond krullen om,
je ogen gaan open en dicht 
van zoveel licht na zoveel waarom.

“VIVIT... dat lijkt wel een reclame voor drankjes en 
yoghurt” las ik ergens. Maar dat schrijf je net even 
anders: Vifit.
“Vifit is er voor mensen die alles uit het leven 
willen halen”. Dat klinkt goed. Maar vivit is Latijn 
en betekent ‘Hij leeft’. Opnieuw zeg ik dan: klinkt 
goed!
 
Ik was op zoek naar wat Luther over en met Pasen 
heeft geschreven en stuitte op bovenstaand 
gedicht (fragmenten) van Jaap Zijlstra. Vivit, dat 
schreef Luther op zijn tafel na een depressieve 
periode in zijn leven. Vivit hielp hem te geloven in 
een levende God, in het leven zelf. Vivit is een 
prachtig Paas-woord wat in één woord zegt 
waarom het gaat: Lang leve het leven, in de gloria! 
Woorden als opstanding, kruis, sterven door en 
voor onze zonden, verzoening verwoorden ook het 
Paasmysterie, maar zijn dan toch té veel een 
theologische constructie. Afgelopen zondag kwam 

er een citaat van Albert Einstein voorbij: “Als je het 
niet simpel uit kunt leggen, begrijp je het nog niet 
goed”. Kerst, Pasen, Pinksteren. Vader Zoon en 
Geest. Het gaat om het leven!
Geloven heeft met leven te maken. Mijn leven. 
Mijn leven samen met anderen. Mijn leven met de 
Ander. 
Jezus heeft een raar geboortekaartje en een 
vreemde overlijdensbrief. Zijn begin en einde 
worden met miraculeuze begrippen omschreven. 
Geboren uit een maagd en als een dode weer 
opgestaan en opgevaren ten hemel. Dat lijkt wel 
een bovenaards wezen die komt en gaat. Hij 
hoorde er maar eventjes bij. Al die dogma’s 
hadden bovenal tot doel: bewaren en bewaken dat 
goed duidelijk wordt dat Jezus Gods zoon is. 
Jezus is zo veel meer dan een bovenaards goddelijk 
wezen. Hij is een mens die ons God heeft laten zien 
zoals niemand anders ooit gedaan heeft. “Er kwam 
een mens die zo geloofde in het oude verhaal van 
god en mensen dat hij het ging doen”. (Jan van 
Opbergen). Hij was radicaal op God gericht en 
vervuld van Gods Geest. De christelijke traditie wil 
ook bewaren en bewaken: in deze mens mogen wij 
God ontmoeten.

 

Pasen
- lang zal hij leven
Matthijs Glastra
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Marcus Borg gebruikt in zijn boek het onderscheid 
van Jezus vóór en ná Pasen. De historische feitelijke 
Jezus die gedood is aan een kruis. Einde van zijn 
geschiedenis. Maar er is toen iets gebeurd. 
Mensen hadden de ervaring dat hij er nog steeds 
was. Dat merkten ze, dat groeide en gloeide in hun 
eigen leven. Dat vertelden ze aan elkaar door. 
Vanuit die ervaring ontstaat de christelijke traditie. 
We weten dat hij dood is en gestorven is, maar hij 
blijft mij nabij. Vivit, we ervaren hem als de 
levende. Naast de historische stem van Jezus die 
wij in de evangeliën horen is er de geloofsstem van 
de gemeente die deze geloofsverhalen veel later 
heeft opgeschreven. De Jezus voor en na Pasen 
vloeien daarmee in elkaar. Jezus geeft zelf een 
beeld om ons te helpen daarmee vruchtbaar om te 
gaan: de graankorrel die in de aarde valt, sterft, 
verdwijnt – en de nieuwe oogst van leven dat 
verdergaat.

Zoals de eerste gemeente het geloof in Jezus’ 
nabijheid levend hield. Zoals Israël tot op vandaag 
de God van de bevrijding en de schepping levend 
houdt. Zo is er voor ons vandaag – persoonlijk en 
als gemeente – na Pasen de vraag en de ervaring 
hoe en waar wij Jezus als levende ervaren. En 
Pasen kleurt dan het leven niet in met spreuken als 
‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’, dat 
is veel te veel de lightversie van het leven. Vivit, 
leven kent woorden als kribbe en kruis. Soms is het 
schamel, kwetsbaar. Kribbe en kruis zijn ook eerlijk: 
hoe houden wij het vol als het leven pijn doet, hoe 
komt het ooit goed met die wereld van vrede en 

recht? Hoe fijn is het als mensen elkaars leven 
verstaan en delen.
Het graf is de overgang van Jezus voor en na Pasen. 
Tomas Halik schrijft: dat graf zijn wij. De opstanding 
moet in ons plaatsvinden, in ons leven te zien zijn. 
God kan sterven in ons, in deze wereld, maar hij 
kan ook aanwezig komen. Levend aanwezig zijn. 
Menselijke inspanningen zijn dan vaak niet genoeg 
om de steen van het graf weg te rollen: dat kan 
alleen door het geloof, samen met de hoop en de 
liefde. Zonder deze drie blijven wij in ons graf 
liggen. 

Dat er geloof, hoop en liefde mag zijn als het leven 
zich toesluit, gesloten lijkt door ziekte en 
onzekerheid. We leven mee met Alie Huiskamp die 
moest verhuizen naar Utrecht. Met Henk Hammer 
die zijn nieuwe woonplekje wel heel snel inruilde 
voor een ziekenhuisbed. Met Ger Boersma en de 
onzekerheid wanneer artsen iets kunnen gaan 
doen. Met Barend Maters nu de ziekte sterk 
verhevigt. Met Wim Janssen en Dirk 
Goldschmeding die beiden na korte 
ziekenhuisopnames thuis goed herstellen. En 
iemand gaf mij onverwacht € 300,= voor het 
stiltecentrum – daar word je stil van!
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We zijn op weg naar Pasen. Het carnaval is voorbij. 
We gaan weer weloverwogen kiezen voor een 
nieuw parlement. Welbewust staan we stil bij onze 
ramadan. Onze vastentijden waarin we ons 
voorbereiden op het nieuwe leven. 
In dit nummer staan we stil bij veel zaken die ons 
bezighouden. Niet alleen bij bloemschikken, eten, 
het orgel, spaardoosjes, Maria, maar ook bij zaken 
uit Myanmar, Oosterbeek en Zeeland. 
Veel leesplezier met 16 pagina's Sjaloom!
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Van de redactie 
Jan Willem Faasse
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14 Colofon, Adressen en Vakantiewerk
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16 Gedicht

10 april en 15 mei   Vrouw in Kerk en Samenleving 
De Hoeksteen Elst
8 mrt. en 5 april      Filosofiekring 20 uur Kerk 
Angeren
6 mrt. en 3 april.     Theologiekring 13.30 uur Kerk 
Angeren
7 mrt.     Gesprekskring  ‘In gesprek met spirituele 
denkers’  20 uur   Prot. Kerk Gendt
9 mrt.      Moderne theologie 20 uur Prot. Kerk 
Huissen
23 mrt.   Optreden blinde kleinkunstenares 
Charlotte Glorie 20.00 uur  Prot. Kerk Gendt
11 mei    Bibliodans 20.00 uur 
Dagkapel Huissen-stad

Overige data
8 en 22 mrt.  Gesprekskring Marcus Borg 20.00 uur 
Kerk Huissen
9 en 23 mrt.  Gesprekskring Marcus Borg 10.00 uur 
Kerk Huissen
16 mrt.   Vergadering Kerkenraad
31 mrt.   Eten in de kerk
10 april   Paasviering vanaf 14.30 Kerk Huissen

Inhoud

Kosters
kosters@pknhuissen.nl 
Yolanda de Wit 

Naam                       telefoon          06
Gerdine Dijkstra          3255658 0611872505
Huub Langeweg         3252347 0612444413
Wim Westerveld        3254432 0622215295
Yolanda de Wit          3252959 0654954070

01/03-07/03       Yolanda de Wit                      
08/03-14/03       Gerdine Dijkstra                        
15/03-21/03       Wim Westerveld                       
22/03-28/03       Huub Langeweg                      
29/03-04/04  Yolanda de Wit
05/04-11/04  Wim Westerveld
12/04-18/04  Gerdine Dijkstra
19/04-25/04  Huub Langeweg
26/04-02/05  Yolanda de Wit
03/05-09/05  Gerdine Dijkstra
10/05-16/05  Wim Westerveld
17/05-23/05  Yolanda de Wit

40dagentijd
Kerk in actie
Download gratis de Kerk in Actie app De app 
bevat inspirerende teksten rond de 
veertigdagentijd. Het is een handig middel om 
jezelf aan te sporen om je dagelijks te 
bezinnen op het leven en het volgen van Jezus 
in het dienen van de naaste. Vanaf 1 maart 
vindt u alle informatie in de app omtrent de 
40dagentijd. https://www.kerkinactie.nl/
kom-in-actie/campagnes



Zondag 5 maart
Invocabit
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. De Instap, Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat: 
Jeugddorp De Glind

Zondag 12 maart
Tweede  zondag van de 40-dagentijd 
Reminiscere
Voorganger: Ds. R. van der Waall (Frankrijk)
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk inActie Voorjaarszendingsweek 
Guatemala

Zondag 19 maart
Derde  zondag van de 40-dagentijd
Oculi
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie - werelddiaconaat: 
ouderen in Moldavië

Zondag 26 maart
Vierde  zondag van de 40-dagentijd
Laetare
Voorganger: Ds. A.C. Thimm-Stelwagen, Huissen
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie – delen – Pauluskerk, 
Rotterdam

Zondag 2 april
Vijfde  zondag van de 40-dagentijd
Amnesty International
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: jongeren in 
Zuid-Afrika (zie toelichting)

Zondag 9 april
Palmzondag / IGEE dienst
Voorganger: Ds.  M. Glastra
Collectes: Voedselbank /  Pastoraat en Eredienst / 
Amnesty  International

Zondag 9 april 19.00 uur
Taizéviering
Voorganger: Ds. M. Glastra

Witte Donderdag 13 april 19.30 uur
Viering van Schrift en Tafel 
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  geen

Goede Vrijdag 14 april 19.30 uur
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  geen

Stille Zaterdag 15 april 22.00 uur
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collecte uitgang: jeugdwerk eigen gemeente

Zondag 16 april
Pasen
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Loes, Huissen / Pastoraat en 
Eredienst / Kinderen in de knel – kinderarbeid in 
India (zie toelichting)

Zondag 23 april
Beloken Pasen
Voorganger: Ds. Th. de Zwart (Arnhem)
Collectes: Roosevelthuis  / Pastoraat en Eredienst / 
Eredienst en Kerkmuziek  Wereldwijd

Zondag 30 april
Goede Herder
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: De Herberg, Oosterbeek / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 7 mei
Jubilate
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Mw. B. Woord, proponente
Collectes:  St. Het Kruispunt, Arnhem /  Pastoraat 
en Eredienst / Orgelfonds

Zondag 14 mei
Cantate
Voorganger: Ds. B. Grandia, Doesburg
Collectes: Stichting Leergeld, Arnhem  / Pastoraat 
en Eredienst / Leprazending Nederland
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zond@gsmail)
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“De zon komt op en geeft ons licht” is het 
themalied van de Veertigdagentijd van Kind op 
Zondag. Samen met de teksten van Leonard Cohen 
“You want it darker” markeert dit lied de 
typerende spanning die bij deze voorbereidingstijd 
hoort: zon en duisternis, tussen licht en donker, 
dag en nacht voltrekt zich ons leven. En volgen wij 
Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De lezingen in de 
Veertigdagentijd komen dit jaar uit Luther-
leesrooster. De diaconie is elke zondag betrokken 
bij de voorbeden.

5 maart  Matteus 4: 1-11, viering van Schrift 
en Tafel, mmv cantorij
12 maart Matteus 15: 21- 28
19 maart  Lucas 11: 14-28
Om 16.00 uur – korte avondmaalsviering
26 maart  Johannes 6: 1 – 15
2 april   Johannes 8: 46-59
9 april  Johannes 12: 12-24
We maken een kleine rondgang door Huissen.
Om 19.00 uur:Taizé-viering, meditatieve viering 
vanuit de traditie van Taizé, licht en stilte, liederen 
en gebed, met muzikale medewerking van Leo 
Scheltinga, Ed Loth en Marije Bouma
13 april                Johannes 13: 1-15
14 april                Johannes 18 en 19
15 april                Johannes 20, Paaswake,       
avondmaal
16 april                Marcus 16: 1-7, Pasen  
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Bij de vieringen
“Geloof in het leven” 
op weg naar Pasen

Liturgisch Bloemschikken
Marja Huson-ter Avest
Tot nu toe werd de liturgische bloemschikking 
altijd verzorgd door Berend en Ria Smit-Loeters. Zij 
geven het stokje over en we bedanken ze 
natuurlijk hartelijk voor de prachtige schikkingen. 
Met kerst ontvingen ze daarom de bloemen uit de 
kerk. Gelukkig blijft Ria wekelijks het boeket op 
tafel verzorgen. Met ingang van de komende 
veertigdagentijd en Pasen zullen Mariette van 
Herwijnen, Riek Siekman, Bea van Groezen en 
Hennie Klaasen Bos samen voor de liturgische 
bloemschikking zorgen. We wensen hun uiteraard 
heel veel plezier en inspiratie toe. 

Op zondag Palmzondag 9 april van 10 tot 11 uur.is 
het weer zover. Een gemeenschappelijke kerkdienst 
van de Huissense Kerken (Rooms Katholieke Kerk en 
Protestantse Gemeente) met een speciaal karakter. 
Een viering tezamen met onze verstandelijk beperkte 
medemens, onze jeugd en natuurlijk u.
Deze dienst is een gezinsdienst. Ook nu weer hopen 
we met ieders inzet er een fijne dienst van te maken, 
waarin we met elkaar ons geloof kunnen beleven en 
uitdragen.  Dominee Matthijs Glastra, e.a. laten ons 
het meemaken en beleven.Zo’n kerkdienst wil je niet 
missen, het is een belevenis! 
Wat vertelt de Boom van het Leven ?
We gaan: verhaal horen, muziek maken, zingen met 
elkaar, versieren de palmpaasstok.
We beleven samen onze Passion
m.m.v. Harmonie St. Caecilia uit Gendt o.l.v. Peter 
Spierings.
We vieren deze I(nclusief) Ge(loven) dienst in het 
kerkgebouw van de Prot. Gemeente aan het 
Raadhuisplein , Huissen. 
Enne....... iedereen is welkom, dus jij en u ook...
Kerk IGEE is een idee van de kerken van Huissen.

Kom mee naar Kerk IGEE
Leen Capel



Van de kerkenraad
van 19 januari 2017
Marja Huson-ter Avest

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom, waarna Marja Huson de vergadering opent 
met een column van Stijn Fens (Trouw, 14-1-2017) 
over al dan niet door de week geopende 
kerkgebouwen en de mogelijkheid om er een 
kaarsje te branden. De aanleiding hiervoor is het 
agendapunt ‘de stiltehoek’. 
Naar aanleiding van de mededelingen vanuit de 
diverse werkgroepen zijn we verheugd te horen dat 
Barbara Mik vanuit de werkgroep pastoraat in het 
vervolg nieuw ingekomen gemeenteleden zal gaan 
bezoeken. In de werkgroep pastoraat zal ook 
aandacht worden besteed aan intensiever contact 
(indien gewenst) met nabestaanden na het 
overlijden van een gemeentelid. 
In de vergadering van 26 april 2016 hebben we 
besloten een ‘stiltehoek’ te realiseren. De huidige 
ontwerper heeft zich teruggetrokken n.a.v. 
voorgestelde aanpassingen vanuit de werkgroep. 
Besloten wordt om na de dienst van zondag 19 
maart a.s. het stranden van het ontwerp voor de 
‘stiltehoek’ nader toe te lichten en reacties en 
draagvlak binnen de gemeente (opnieuw) te peilen. 
Aansluitend kan dan een sober ontwerp door 
(dezelfde of een nieuwe) werkgroep worden 
onderzocht. 
Het college van kerkrentmeesters zal zich buigen 
over de situatie rond het verjaardagsfonds. Voor de 
e.v. kerkenraadsvergadering d.d. 16 maart a.s. zal 
het een voorstel aandragen t.b.v. het continueren 
van de werkzaamheden ondanks de vacatures. 
Tot slot wordt het concept Plaatselijke Regeling 
t.b.v. een gewijzigd organisatiemodel nader 
besproken. Uitgangspunt is het realiseren van 
taakverlichting door a) minder vaak en voltallig te 
vergaderen en b) niet-ambtsdragers als 
werkgroepleden volwaardig mee te laten draaien. 
Het moderamen zal in ieder geval bestaan uit de 
predikant, voorzitter en scriba en is 
verantwoordelijk voor continuïteit en synergie van 
de werkgroepen. De voltallige kerkenraad zal max. 
tweemaal per jaar bijeenkomen t.b.v. toetsen en 
vaststellen van beleid, begroting en jaarplan. De 
kerkenraad (bestaande uit een afvaardiging per 
werkgroep) komt vijfmaal per jaar bij elkaar om 

besluiten uit te werken en uit te voeren. Een 
werkgroep bestaat uit minimaal één ambtsdrager 
naast niet-ambtsdragers en heeft een of meerdere 
commissies onder haar hoede. De inspiratieavond 
(tweemaal per jaar) biedt gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, te informeren en te inspireren. Dat 
geldt zowel voor ambtsdragers, werkgroep- en 
commissieleden als voor alle overige 
gemeenteleden.  De definitieve versie zal worden 
voorgelegd aan de gemeente en aan de classicale 
vergadering. Wordt vervolgd. 
In de rondvraag komt naar voren dat jeugdkerk 
stopt wegens onvoldoende belangstelling. 
Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die 
aan willen sluiten bij het organiseren van 
activiteiten betreffende het Lutherjaar. Je kunt je 
hiervoor opgeven bij de scriba 
(marja.huson@gmail.com). Ria Berends sluit de 
vergadering met een gedicht over rouwverwerking 
waarna Ynke Faber iedereen bedankt voor zijn of 
haar aanwezigheid.

Gedicht
Er staat een koffer zomaar midden op straat
Een ouderwetse koffer met stickers en een rode 
draad
De koffer zit vol tranen en verdriet
Hij is van iemand die er al zijn hele leven mee liep 
…..
Maar gister kreeg hij een idee
Die koffer is loodzwaar, ik zeul hem niet meer mee!
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In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen 
door volwassenen tewerk gesteld. De 
arbeidsbevolking bestaat voor bijna vier procent 
uit kinderen onder de 14 jaar oud. Zij werken 
onder meer in de bouw, de kledingindustrie, de 
horeca, in steengroeven, in de landbouw, of doen 
huishoudelijk werk. U kunt zich voorstellen wat de 
invloed is op hun lichamelijke, geestelijke en 
sociale ontwikkeling. 
De ouders van deze kinderen ontvangen hierdoor 
een aanvulling op het vaak lage inkomen en de 
ondernemers profiteren van de lage loonkosten 
met meer winst als resultaat. 
Schoolgang van de kinderen wordt daarnaast 
(soms) gerealiseerd in de overblijvende “vrije” 
uren. 
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, CASA 
(Church’s Auxiliary for Social Action) werkt op dit 
moment in 48 dorpen in India aan 
kinderarbeidvrije zones en draagt zorg voor 
terugkeer van de kinderen in de scholen en in 
opleidingsinstituten.  

Kinderarbeid
in India, Collecte 16 april
Jan Rietveld
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Dapperbrood
sterk en dapper
Ada van Arkel

Geldinzamelen 

met spaardoosjes
Ada van Arkel 

Een spaardoosje is om geld te sparen tijdens de 
vastenperiode, de veertigdagendagentijd. Voor 
jong en oud. Iedereen die vast, heeft daar zijn 
eigen redenen en zijn eigen manier voor. Door 
bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te 
drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. 
Het geld dat je uitspaart, verzamel je in het 
spaardoosje. 
Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen 
social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, 
na te denken over je geloof of om iets te doen voor 
een ander. Ook dat is vasten en in geld uit te 
drukken.
A.s. zondag krijgt u een doosje uitgereikt na de 
dienst. Op Paaszondag worden de doosjes 
ingezameld. Het geld uit de spaardoosjes is 
bestemd de bestrijding van lepra – project van Aly 
Boven -  in Myanmar. 

De kerk komt in actie door samen Dapperbrood te 
bakken. Laat iedere bakker thuis iemand 
uitnodigen om het brood mee te delen. Of eet de 
Dapperbroden als gemeente samen op.
We zijn op weg naar Pasen. Geïnspireerd door 
Jezus Christus geloven we als kerk in delen. Het 
delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht 
en zorg, geloof, geld en goed. Laten wij net zo sterk 
en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.

Hebt u een vriendin, oom, buurvrouw of de 
Syrische man uit uw buurt al een tijdje niet meer 
gesproken en bent u al heel lang van plan hem of 
haar weer eens uit te nodigen? Bak dan zelf een 
brood, nodig hem of haar uit en eet dit met elkaar. 
Geniet samen van de smaak en het mooie gesprek. 

Deel ideeën
•  Deel Dapperbrood ook met uw familie en                                                            
vrienden.
•  Gebruik met familie en vrienden een sobere 
maaltijd van water en Dapperbrood.
•  Deel uw Dapperbrood met ouderen of breng het 
naar een verzorgingstehuis.
•  Deel het Dapperbrood uit bij de uitgang van de 
kerkdienst: 'Brood voor onderweg, brood van de 
Emmaüs'.

Om het bakken van het ‘Dapperbrood’ te 
stimuleren delen we zakjes gist uit na de dienst op 
zondag. 
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Zoals ieder jaar in de veertigdagentijd nodigt de 
diaconie gemeenteleden uit voor haar Paasviering 
op de middag. Veelal oudere gemeenteleden zijn 
hierbij aanwezig. Samen met ds. Matthijs Glasstra 
staan we in deze viering stil bij het thema van deze 
40-dagen-tijd  ‘Sterk en dapper’. 
Na de viering is er een korte presentatie over 
het leven van Maarten Luther en 500 jaar 
Reformatie. Het leven en het werk van 
Maarten Luther was bijzonder en zeker ‘Sterk 
en dapper’. Na een drankje of een glaasje 
advocaat is er traditiegetrouw een maaltijd. 
Deze keer in de geest van Luther met een 
kopje soep, een hoofdgerecht en een toetje.
De Paasviering is in onze kerk aan het 
Raadhuisplein op maandag 10 apr. 2017. Vanaf 
14.30 uur staat de koffie en thee klaar. Om 
15.00 uur begint de viering en om 18.30 uur 
hopen we de bijeenkomst af te sluiten. 
Als u geen persoonlijke uitnodiging gehad 
hebt, kunt zich telefonisch of via de email 
opgeven bij:
José Knol – Wendelaar Bonga   - tel. 06 13 90 
99 63 - joseknolwb@hotmail.com
Ada van Arkel      - tel. 06 44 720 
555   - adavanarkel@gmail.com 
Willianne Langeweg     - tel. 06 27 131 
910  - willianne_langeweg@hotmail.com

Paasviering
10 april
Ada van Arkel
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Avondmaalsviering  
19 maart om 16.00 uur
Matthijs Glastra

Twee keer per jaar is er een ‘extra moment’  om 
samen te vieren:  een korte ‘middagmaal-viering’.
Er is muziek, een lied en een gebed. Een Woord 
voor onderweg. En een tafel met brood en wijn. 
De viering is van 16.00 – 16.30 uur. Daarna is er 
– voor wie wil en kan – een kopje koffie of thee. 
En u kunt gehaald en gebracht worden. 

Iedereen is welkom. We zijn deze vieringen 
begonnen omdat voor sommige mensen bij een 
‘gewone viering’ de drempel net iets te hoog is. 
Als je ouder wordt, kwetsbaarder, als de morgen 
langzaam op gang komt: dan is een 
zondagmorgenviering vaak net iets te vroeg & net 
iets te lang. Toch zou je graag samen met anderen 
de zondag willen vieren.
We nodigen u daarom van harte uit voor 
zondagmiddag 19 maart. U kunt zich opgeven, 
maar u mag ons ook verrassen. . . 
Opgave/informatie kan via
Matthijs Glastra  06 2129 4143 matthijsglastra@
kpnmail.nl
Christien van Beers 026 325 5652        christien.van.
beers@hetnet.nl
José Knol  026 3250796  joseknolwb@hotmail.com

Voorbede
Veerigdagentijd
Ada van Arkel

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van 
inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het 
lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, 
dichtbij en ver weg.
Iedere zondag steunen we een groep medemensen 
in Myanmar die ons nodig heeft. Dit kan zijn door 
hen in ons gebed te noemen en zo stil te staan bij 
de nood die zij ervaren. En dit kan zijn door 
financieel bij te dragen aan hun nood. 
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Eind januari / begin februari  is de landelijke actie 
Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft 
toegezegd, willen we u daar hartelijk voor 
bedanken! 
In totaliteit zijn 369 adressen aangeschreven. 
Hiervan hebben er inmiddels 227 gereageerd (ca 
61%).Als we dat vergelijken met 2016 dan hebben 
we al een gelijk aantal reacties binnen. 
Tot nu toe hebben we  voor de kerkrentmeesters 
een bedrag van € 44.010,- toegezegd gekregen en 
voor de diaconie € 9.302,-.  We hopen in het totaal 
voor de kerkrentmeesters op € 46.500 en de 
diaconie op € 9.500,-. 
Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet 
gereageerd hebben vragen: wilt u dat deze maand 
nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van 
essentieel belang voor onze kerk. 
Het eindresultaat van Kerkbalans 2017 zullen wij 
vermelden in de Sjaloom! van juni 2017.
Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle 
vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben 
meegeholpen met de actie! 

Kerkbalans 2017
de eerste resultaten
Roelof Smelt

Sjaloom! Pasen 2017

Ons kerkorgel
Prachtige klankexpressie
Berend R. Smit

Voortgang uitvoering ‘stiltehoek’ 
Ada van Arkel

Onlangs heeft orgelbouwer Reil in het bijzijn van 
onze organisten Herman Schimmel, Paul Ballhaus 
en Hennie Klaasen Bos het orgel aan ons 
opgeleverd. De afgelopen weken is binnenwerk 
schoongemaakt en het bewegingswerk volledig 
gedemonteerd en waar nodig hersteld. De 
gedeeltelijk lekke blaasbalgen zijn in de werkplaats 
gerestaureerd en voorzien van nieuw leer. De 
orgelpijpen zijn stuk voor stuk uitgenomen, 
schoongemaakt en waar nodig opnieuw 
gesoldeerd. Ook is de klavier- en pedaalverlichting 
vervangen en is de elektrische installatie 
gedeeltelijk aangepast. Vervolgens is het orgel 
opnieuw geïntoneerd en gestemd.
Daarna hebben de organisten het orgel opnieuw in 
gebruik genomen en ……. het klinkt fantastisch, 
zuiver en met een prachtige klankexpressie. In de 
diensten zal het orgel weer in zijn volle glorie te 
beluisteren zijn. Laten wij ervan genieten en 
dankbaar zijn dat er financiële middelen 
beschikbaar waren om dit ‘project’ op 
verantwoorde wijze te laten uitvoeren .

De uitvoering van een stiltehoek in onze kerk is opgeschort. Dit heeft te maken met het feit dat de 
ontwerper zich teruggetrokken heeft. Daardoor wordt  het huidige ontwerp niet uitgevoerd. 
Bij de kerkenraadsbespreking  over de voortgang  van dit project kwam  ook de vraag naar voren of er 
onder gemeenteleden nog wel voldoende draagvlak voor een stiltehoek is. Voordat we een volgende stap 
gaan zetten  wil de kerkenraad  daarom nogmaals de behoefte peilen voor het inrichten van een 
stiltehoek. Dit gebeurt door een individuele peiling na de diensten in de maand maart. Ook is er na de 
dienst van 19 maart een gezamenlijk gesprek  over de wensen en behoefte m.b.t. een stiltehoek. Op basis 
van de verzamelde reacties zal de kerkenraad hierna  met een nieuw voorstel komen. Als je per mail wilt 
reageren is dit ook mogelijk. 

Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl 
Ada van Arkel, adavanarkel@gmail.com 
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En God Sprak
avond over monderne theologie
Matthijs Glastra

“En God sprak: ik besta niet”
Deze tekst komt uit een performance van Peter 
Rollins (1973). Een Ierse theoloog die geen 
vieringen in kerkgebouwen houdt, maar 
performances in de Ierse pub en social media. 
Rollins noemt zichzelf een a/theist. Hij staat een 
radicaal christendom voor dat de godverlatenheid 
van Jezus aan het kruis tot uitgangspunt neemt. 
“Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”. In 1944 
schreef Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis: 
‘wij moeten leven in een wereld alsof er geen God 
bestaat . 
In februari volgde ik een tweedaagse cursus o.l.v. 
hoogleraar Frits de Lange over deze twee 
theologen. Ik deel graag mijn ervaringen van deze 
tweedaagse cursus met geïnteresseerden. 
Donderdag 9 maart 2017, 20.00 uur , Protestante 
Kerk Huissen
Voor info/opgave: Matthijs Glastra,
 06 2129 4143, matthijsglastra@kpnmail.nl
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Ons kerkorgel
Prachtige klankexpressie
Berend R. Smit

Kyrie 
in de veertigdagentijd
Matthijs Glastra

Vrijdag 3 februari jl. organiseerde het Titus 
Brandsma Instituut een avond over de teksten van 
Leonard Cohen en Bob Dylan. In hun beider 
songteksten is een authentiek mystiek verlangen 
en diepe verbondenheid met religieuze tradities te 
horen. De laatste CD van Leonard Cohen 
verscheen vlak voor zijn dood en klinkt door: het 
gaat over dood en leven, over liefde leven en licht. 
Een steeds terugkerend motto: in de gebrokenheid 
van het leven en de mislukte liefdes valt soms 
nieuw licht. In de veertigdagentijd vervalt in de 
liturgie het gloria. Op de plek van het Kyrie zal elke 
zondag een tekst van Leonard Cohen klinken.
Ik ben geen Leonard Cohen kenner. Ik ben nog aan 
het zoeken naar wat teksten zeggen willen. Naast 
muziek heeft Cohen ook poëziebundels 
geschreven, o.a. het “Book of longing”(2006). 
 Do not decode / these cries of mine
 they are the road / and not the sign
“Pas op om uit mijn werk een betekenis, laat staan 
een waarheid te halen!”. Daarvoor is het te 
vluchtig. Het is een weg die je af kunt leggen en 
géén verkeersbord dat aangeeft hoe je rijden 
moet. “Een pad kent geen tijd, heeft geen begin en 
geen eind. Het pad is een ode aan de ruimte, 
waarbinnen ik mij mag bewegen”. Iedere luisteraar 
vindt in Cohens werk zijn eigen pad. Gaat in het 
leven zijn eigen weg. Voor nu: genoeg gepraat! We 
gaan luisterend op weg met zijn songs.

Vrijdagmiddaginloop
Elke vrijdagmiddag   14 - 16 uur



Lieve gemeenteleden,  
Inmiddels ben ik al weer twee weken thuis en gaat 
het “gewone” leven weer door.
We kijken met een goed gevoel terug op onze reis.
Naast de operaties die we hebben kunnen doen zijn 
we ook blij met de resultaten van onze bijscholing. 
Het is fijn om te merken dat men open staat voor 
verbeteringen rond het operatieproces.
Momenteel wordt er in Myanmar gewerkt aan de 
vijf projecten die we graag willen ondersteunen.
Er wordt een inventarisatie gemaakt voor de kosten 
van de OK klompen en de aanschaf van middelen 
voor de afdeling fysiotherapie. We hebben 
toegezegd dat we de kosten voor renovatie van 
twee daken van huisjes van leprapatiënten zullen 
betalen.($ 400). Verder willen we graag aan twee 
patiënten die we hebben gezien hulp bieden.
Voor één patiënte met ernstige brandwonden, die 
wij niet konden helpen omdat er geen algehele 
narcose toegediend kon worden, willen we graag 
bijdragen in de kosten van verblijf in het ziekenhuis 
van Yangon. Er volgt nog een indicatie van deze 
kosten voor eten, medicijnen en verbandmiddelen.
Voor één patiënte met ernstige doorligwonden 
t.g.v. een dwarslaesie wordt geïnventariseerd hoe 
we haar het beste kunnen ondersteunen. Ze is een 
alleenstaande moeder van vier kinderen. Haar man 
heeft haar na het ongeluk in de steek gelaten. Zij 
staat alleen voor de zorg voor haar kinderen. De 
behandelend arts van het ziekenhuis gaat met 
mevrouw overleggen waar behoefte aan is, hetzij 
het realiseren van een winkeltje zodat ze een 
inkomen kan verdienen, hetzij met een 
“schoolfonds” voor de kinderen.
Zodra ik meer weet zal ik dat uiteraard melden.
Graag wil ik jullie bedanken voor wederom de steun 
en aandacht die we ontvangen hebben!
Het is hartverwarmend.

Reisverslag Myanmar
Aly Boven
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Op zaterdag 18 maart a.s. is er het voorjaars-
concertarrangement bestaande uit een wandeling 
en/of een concert.  Ontvangst 10.30 uur in Het 
Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. 
In de middag is er het concert met Marjolein de 
Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. 
Aanvang 14.30 uur. Ontvangst vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen 
concert: € 15,00. Aanmelding: bij voorkeur via 
e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch 
(alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 
026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis , 
Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek
Info www.pdcdeherberg.nl/concerten11

Kirchentag 2017 
Ada van Arkel
De Kirchentag in Duitsland van 25-28 mei 2017 
(weekend van Hemelvaart) staat dit jaar in het 
teken van Reformation 2017. In diverse Duitse 
steden zijn tal van activiteiten rondom dit thema 
gepland. Het hoogtepunt is de openluchtviering in 
Lutherstadt Wittenberg op zondag 28 mei.
Omdat 500 jaar Reformatie een thema is dat ons 
aanspreekt en dat bepalend is geweest voor onze 
Protestantse Kerk, willen we met een groepje 
geïnteresseerden bekijken wat de mogelijkheden 
zijn om deze Kirchentag gezamenlijk te bezoeken. 
Als uitvalsbasis en overnachtingsadres kunnen we 
onze gastgezinnen/vrienden in Brandenburg 
gebruiken.  Ben je geïnteresseerd en wil je 
meedenken, meld je dan aan voor eind maart 2017 
bij Matthijs Glastra, Marja Huson of Ada van Arkel. 
Meer informatie op: https://www.kirchentag.de/  
en https://r2017.org/deutscher-evangelischer-
kirchentag-berlin-wittenberg



Graf Friese oorlogsheld uit 1637 ontdekt.
Onder de kerk van het Friese dorpje Schettens is 
tijdens restauratiewerkzaamheden de grafkelder 
van zeventiende-eeuwse Schelte van Aysma 
ontdekt. Van Aysma was laatstelijk kolonel in het 
Staatse onder de Friese stadhouders.
Reformatorische gelovigen sporten op zaterdag.
Hoe krijgen we reformatorische inwoners van de 
Neder-Betuwe aan het sporten? Over die vraag 
buigen sportverenigingen in Dodewaard zich. Er is 
een buurtsportcoach aangesteld om een antwoord 
op deze vraag te krijgen.
Kerk met wijwater besprenkeld na seksfilm.
Nadat was gebleken dat er in de r.-k. St. Jozefskerk 
in Tilburg illegaal in de biechtstoel een seksfilm 
was opgenomen trok Pastoor van Noorwegen 
zondags met een emmertje wijwater in de kerk 
waarna het altaar- en de bezoekers opnieuw 
gewijd werden.
Schiermonnikoog krijgt Cisterciënzer klooster. 
De Cisterciënzers droegen grijze (schiere) pijen  en 
hebben op het “oog” (eiland) in de 12e eeuw een 
dijk aangelegd. Ruim een jaar geleden streken 
monniken van de Cristerciënzer Orde op het eiland 
neer om daar een splinternieuw klooster te gaan 
bouwen. Het wordt een superklooster in de duinen 
met inschakeling van veel nieuwe 
bouwtechnieken. 
PKN lanceert half volgend jaar een internetkerk. 
"De doelgroep van de internetkerk bestaat uit 
mensen die geen binding hebben met de kerk, 
maar ook tegen levensvragen aanlopen en daar 
wat mee willen doen", zegt een woordvoerder van 
de PKN in het Reformatorisch Dagblad. Binnen vijf 
jaar hoopt de kerk 10.000 kerkgangers te hebben.
18 maart oecumenisch herdenken van Reformatie 
Dat dit in oecumenische kring herdacht wordt, is 
een mijlpaal. In Nederland gebeurt dit op 18 maart 
2017 in het Brabantse  Nieuwkuijk onder het 
motto: ‘Gaandeweg één, met scriba en preses van 
de generale synode van de Protestantse Kerk en 
twee bisschoppen van Rooms-Katholieke zijde.

Uit de Pers
Gelezen en geschreven door
Aat van Rijn 

Ledenadministratie
Periode 10-01-17 t/m 19-02-17
Shelly Goes
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Inschrijvingen  
Mw. S.E. Suurling Pater Rijkenstraat 11 a
Mw. D. Onnink - Hak Pater Rijkenstraat 11 a
Dhr. B.G. Onnink Pater Rijkenstraat 11 a 
Dhr. G.D. Onnink Pater Rijkenstraat 11 a 
Mw. S.J.S. Onnink Pater Rijkenstraat 11 a 
6851 MD  Huissen
Dhr. O.A. Huson  Sabelhof 20  
6852 TH  Huissen

Overleden  
Dhr. R. Wijn Kaaidijk 11 6852 HL  Huissen

Verhuizingen binnen wijkgemeente 
Mw. H. van den Ham - Mulder 
van Helmichstraat 22 k 203,  
naar Raadhuisplein 1, k110, 6851 BW Huissen
Dhr. J.C. van Harn 
van; Helmichstraat 22, k 119, 6851 CC Huissen 
naar: Raadhuisplein 1, k 116, 6851 BW Huissen
Mw. J.H. van Harn - Stap 
van: Helmichstraat 22, k 119, 6851 CC  Huissen 
naar: Raadhuisplein 1, k 116, 6851 BW, Huissen
Dhr. H. Wiskerke 
van: Touwslagersbaan 5, 6851CL Huissen 
naar: Pater Rijkenstraat 98, 6851 ME  Huissen
Mw. J.K. Wiskerke - van den Dries 
van: Touwslagersbaan 5, 6851 CL  Huissen 
naar: Pater Rijkenstraat 98,  6851 ME Huissen
Dhr. G. Bootsma, van Kruidenplein 74 , 6833 GZ 
Arnhem naar: Dullert 81, 6852 MC  Huissen

Vertrokken  
Mw. E.E.H. Siefkes 
Van: Bessenmaat 36C, 6852 LJ  Huissen 
Naar: Eline Vereplantsoen 49 , 1507 PP  Zaandam

Overschrijvingen
Mw. A.J. Gerritsen
Naar: Protestantse gemeente te Angeren



Colofon
Nr 2 Pasen 2017 jaargang 38
Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Sjaloom! Pasen 201714

Adressen

Druk: BladNL Utrecht Oplage 400 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo-Tilstra, Ria Berdends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman Joling, 
Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 6 mei 1 juli
Verschijningsdata:  18 mei 13 juli
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com
Kosten: vrijwillige bijdrage 1x per jaar 
Richtbedrag € 15,-
reknr: NL23 RABO 0124 0915 47 o.v.v. Sjaloom!
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl
of op de site: www.pknhuissen.nl/actueel/
sjaloom

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421

Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.
Webmaster: Marja Huson - ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06-15 85 82 93
ruudvietor@online.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson - Ter Avest 3256250 
scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06-21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl Telefonisch een afspraak 
maken kan ma, di, do, en vr tussen 9.00 - 9.30 uur. 
Di van 11 - 13 en vr van 12 - 13.30 uur aanwezig in 
de kerk (afwijkingen staan in de Zondagsm@il)

Diaconie: Willianne Langeweg 06-27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl NL57 RABO 0124 0698 86

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl NL23 RABO 0124 0915 47
Collectebonnen: NL23 RABO 0124 0915 47 per kaart 
van €20,- (20 bonnen €1,-) of €10,- (20 bonnen 
€0,50) Kerkbalans: NL23 RABO 0124 0915 47
Werk aan de kerk 2.0: NL51 RABO 1240 2455 99

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl

Cantorij: Repetitie sept - mei op vr 19 uur o.l.v. 
Herman Schimmel 0481-37 61 25, organist@
pknhuissen.nl

Promises: Repetitie ma 20.00 uur o.l.v. Marieke 
Peters;
contact: Ruud Viëtor 06-15858293, 
ruudvietor@online.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Recreatiewerk in Zeeland. 
De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voor 
vakantiegangers. Enthousiaste jongeren afkomstig uit verschillende delen van Nederland geven invulling aan 
een recreatieprogramma in en bij de Boshut, op een eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra.  
Voor de recreatieteams van zomer 2017 zijn we op zoek naar: 
 

Jongeren(M/V)  
 

 ben je tussen de 18 en 25 jaar,  
 sta je positief tegenover het christelijk geloof,  
 hou je wel van wat inspanning en gezelligheid,  
 ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 15 juli tot 26 augustus 2017, 

 
Dan ben jij degene, die we zoeken!  Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden je reiskosten 
(o.b.v. openbaar vervoer 2e klas) en verblijfkosten! Voor meer informatie kun je onze website bezoeken: 
www.boshutzoutelande.nl 

Oproep



WEES GEGROET MARIA
Gaat u mee om Maria te ontmoeten?
Ria Berends 
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De tentoonstelling Maria in het Catharijneconvent 
in Utrecht blijft ruim zes maanden open om heel 
Mariaminnend Nederland de kans te geven haar te 
ontmoeten. Want ongeacht cultuur of religie, 
Maria is van alle tijden en van iedereen. Mooie en 
verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst 
vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal. 
Ga met Maria op een inspirerende reis door twee 
millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de 
meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter 
wereld. 

Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een 
rode draad door de tentoonstelling die de gehele 
bovenverdieping van het museum beslaat. Vanaf 
de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is 
Maria in uitingen van kunst te volgen. 
Ook thema’s als devotie en bedevaart passeren de 
revue. De tentoonstelling laat zien hoe zeer Maria 
een mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-zijn, 
gezin, angst, verdriet, troost en bescherming. 
Waarom is Maria misschien wel de machtigste 
vrouw op de wereld? In ieder geval de meest 
afgebeelde vrouw en moeder, daar kan geen 
popster tegenop. Je zou haar een cultureel 
fenomeen kunnen noemen. U ontmoet Maria ook 
in relatie tot andere hedendaagse religies. Maria 
komt zelfs meer voor in de Koran dan in de Bijbel. 
Het gevoel, de warme associaties en emoties die 
Maria oproept komen in de tentoonstelling naar 
voren in de persoonlijke verhalen of ervaringen van 
diverse bekende en onbekende Nederlanders. Deze 
verhalen komen samen in bijzondere filmpjes die 
door de tentoonstelling heen verweven zijn. 
Wilt u samen met ons mee naar Utrecht voor een 
bijzondere ontmoeting met Maria dan kunt u zich 
opgeven voor 1 april bij Ria Berends via mail: 
Ria.Berends@planet.nl of telefonisch 026-3254926 
of via de lijst op het prikbord in de kerk.

Oproep

Maria brengt veel fascinerende Maria’s uit 
nationale en internationale collecties samen, 
waarbij gekozen is voor spannende combinaties. Er 
komen schitterende Maria’s uit o.a. de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, Museum 
Boijmans van Beuningen, het Van Gogh Museum, 
het Mauritshuis en natuurlijk uit Museum 
Catharijneconvent zelf.
Ontdek hoe veelzijdig deze wereldvrouw is: zij is 
onderwerp van iconen en schilderijen, 
manuscripten, sculpturen, tatoeages en video-
installaties. En het zijn niet de minsten die zich 
door Maria lieten inspireren: o.a. Rubens, Pieter de 
Grebber, Rembrandt, Jan Toorop, Bill Viola, Jan 
Fabre en Maria Roosen zijn vertegenwoordigd.

 

ETEN IN DE KERK 
 
 

pasta-maaltijd 
 
   
 

      Wanneer:       vrijdag 31 maart 2017  
                               van 17.00 tot 19.00 uur 
 

      Waar:             Protestantse Kerk te Huissen 
 

      Aanmelding: via intekenlijst in de kerk,  
                            email of telefoon  
                            tot uiterlijk 28 maart 2017  
                       
         Aanmelden bij: 
 

     Anneke Riezebos,  tel. 026-3252347                        
     riezebosanneke@gmail.com  
      
     Klaas Nienhuis,  tel. 026-3252176  
     klaasnienhuis45@gmail.com 
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De broosheid van Pasen

Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de specht.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen,
er moet een huis zijn of een tent.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar je altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels,
zo vrij op straat of in de lucht.
Er mag geen angst meer zijn voor kogels
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,
er mag een plek zijn om te gaan.
Dan heb je vleugels om te drijven.
Een been om op te staan.

dichter Onbekend




