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God – en de kunst van het vissen
Matthijs Glastra
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Het kind en ik
 
Ik zou een dag uit vissen, 
ik voelde mij moedeloos. 
Ik maakte tussen de lissen 
met de hand een wak in het kroos.

Er steeg licht op van beneden 
uit de zwarte spiegelgrond. 
Ik zag een tuin onbetreden 
en een kind dat daar stond.
 
 Het stond aan zijn schrijftafel 
te schrijven op een lei. 
Het woord onder de griffel 
herkende ik, was van mij.
 
 Maar toen heeft het geschreven, 
zonder haast en zonder schroom, 
al wat ik van mijn leven 
nog ooit te schrijven droom.
 
 En telkens als ik even 
knikte dat ik het wist, 
liet hij het water beven
en het werd uitgewist.

Wat ik mee terugneem van vakantie: het woordje vissen. Normandië viert midden augustus het feest van 
de zee. Processies met Maria, vissersbootjes die gezegend worden. Stoere mannen die zeemanliedjes 
zingen met een brok in de keel (echte Fischermans vrienden). Krijsende zeemeeuwen, bij elke golfslag 
hoor je de terugrollende kiezelsteentjes. Kerkjes die zich versieren met vissersnetten. Jezus is niet de 
goede herder, maar een vissersman. Men herdenkt de verdronken geliefden, moeder Maria is ten diepste 
troosteres aller smarten. Elke morgen brengen bootjes verse vis. Ik heb voor het eerst in mijn leven een 
oester gegeten. Ik vond het zeewater nog steeds te koud om te zwemmen. En ik houd niet van vissen, 
nooit gedaan. Misschien heb ik wel het geduld, maar zo’n vis aan een haakje….

In het feest van de zee voelde je de verbondenheid en afhankelijkheid van de mens met zijn natuurlijke 
omgeving. Ik weet nog hoe treffend Geert Mak dat aspect aangeeft als kern van de verandering in onze 
westerse samenleving: de band met de natuur werd doorbroken. Machines en techniek zorgen voor een 
goede oogst, we worden steeds minder afhankelijk. We kunnen het zelf wel redden en daarmee 
veranderde er ook een geestelijke orde waarin het ‘niet-weten’ werd geaccepteerd als een onderdeel van 
het bestaan. Je wist niet of d e oogst ging lukken, hoe veel de melk zou opbrengen, of je voldoende vis zou 
vangen. Het feest van de zee heeft deels de echo van een bidstond en dankdag voor gewas (en arbeid). 
Het is folkloristisch, toeristisch, en daarin liggen ook diepe(re) religieuze wortels.
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En ik las in de vakantie “God en de kunst van het vissen” van Mark Alain Quaknin, een Joods-Franse filosoof. 
Hij schrijft over de vraag ‘en dus, wie is God?’ : een collage van verhalen, anekdotes, citaten, gedachten. 
Losse stukjes, rommelig, raar, opeens weer boeiend. Met veel witte plekken, want op elke bladzijde tekst 
hoort ruimte (witte plekken) te zijn voor de lezer. De witte kantlijn, dat is de ruimte voor de lezer om met de 
pen in de hand zijn kanttekeningen te maken, uitroeptekens, vraagtekens. De ruimte van de kantlijn is en 
wordt een toekomstig boek. Teksten zijn  niet bedoeld om iets vast te leggen, geloofswoorden zijn er nier 
om er een stevige theologie of dogmatiek van te maken. Ze willen ruimte scheppen om nieuwe 
interpretaties naar boven te laten komen. Ik mag mijn verhaal gaan schrijven.

Mark Alain Quaknin  schrijft over (levens) wijsheid, de kunst van het vragen stellen. Hij is enthousiast over 
de uitvinders van de boekdrukkunst die de vraagvorm hebben aangeduid met een vraagteken. Want waar 
lijkt zo’n vraagteken op? Het heeft de vorm van een vishaak. Nu zijn de letters van het joodse woord voor 
vishaak precies dezelfde waarmee je het woord ‘wijsheid’ en ‘wachten’ kunt maken. En zo komt hij tot de 
omschrijving van wat geloven is en wie God is: dat is altijd weer de kunst van het vissen. Wachten en 
vertrouwen, soms komen er woorden of letters bovendrijven. Soms vang ik -juist door mijn vragen-  iets op 
en laat het weer los. Soms maak ik daar een tekst van, een gedicht, een lied, een ervaring. Juist de vragen 
zijn haakjes waaraan dingen zichtbaar worden, aan de oppervlakte boven komen drijven.

Vissen vraagt geduld. Mensen willen vaak té snel té veel over God vastleggen. Wij willen God vangen in 
onze woorden en beelden. Wij willen God vastpakken, nu, hier, en maken zo een afgod, een gouden kalf. 
Daar dansen we om heen, onze God, ons geloof – maar het is de verkrampte vreugde van onze vermeende 
zekerheid. De grootste zonde in het geloof, in de liefde, in het leven… is ons ongeduld. Geloven is niet een 
kunstje om God te vangen, maar de kunst om in het leven te staan met wachten en vertrouwen.

De kerk is een scheepje, een bootje vol vissers, waarin alles van het leven opgevist wordt, naar boven kan 
komen. En soms ook niet. Leven en liefde, om die te vinden, moet je juist zoeken. Leven en liefde liggen niet 
kant-en-klaar om door te geven. Er zijn dagen dat je niets vangt, geen enkele beet. Weet dan en geloof dan: 
vissen is niet gebaseerd op zekerheid, maar op vertrouwen. De kunst van geloven gaat minder om 
geloofszekerheid en geloofsinhoud, maar om geloofsvertrouwen en een manier van leven.

Wat ik opvis uit het leven van onze gemeente: Jan en Wies Meulemans die gaan verhuizen, alle goeds in 
Wijchen. “43 jaar hier naar de kerk gegaan, en aan allerlei activiteiten meegedaan/ ons thuis gevoeld en 
daarom willen wij even, jullie bedanken voor je vriendschap en medeleven.”
We feliciteren Wolter en Margreet Rensink, 60 jaar getrouwd. We leven mee met Henk en Gerda Nijkamp: 
als er weinig zeker is, en het duurt al zo lang, dat het lukt om geduldig vol te houden. Ger Broersma, weer 
een ontsteking, weer naar het ziekenhuis – hopelijk vindt de operatie binnen afzienbare tijd plaats. 
In de levenszee zijn er tranen van verdriet en geluk. Verdriet om een broer die overleden is. Vreugde om 
een nieuwe vriendschap. Als je leven een beetje schots en scheef is gegroeid, in Schotland nieuw beginnen. 
Voor ons allen een paar woorden uit het oude liedboek, lied 467, een vertrouwenslied op onze levenszee:

“O God, die ons behoeden wilt,
bescherm ons allen, wees ons schild
in storm en strijd, ga met ons mee
en red ons van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.”



Kent u het nog, zo’n magnetisch hengelspel? In 
een aquarium van vier wandjes liggen allemaal 
visjes en een oude verroeste fiets verborgen. 
Ieder krijgt een hengeltje met een magneet, en 
dan maar kijken wie de meeste punten opvist. 
Uren lang spelplezier voor de hele familie!

Dat leesplezier wil deze Sjaloom u ook graag 
geven. Hengelen vraagt om geduld & geeft soms 
onverwachte inspiratie. Tussen voor-en 
achterkant (en zelfs daar al!) kunt u uw 
leeshengeltje uitwerpen en allerhande moois 
opvissen. Het collectezakje van vroeger was vaak 
een collecte-hengel. In dit nummer veel aandacht 
voor onze financiën. Nieuwe activiteiten voor 
jong (kliederkerk) en oud (ontmoetingsmiddag). 
De redactie biedt u met veel genoegen dit 
nummer aan, en wij hengelen écht niet naar 
complimentjes. Veel leesplezier en goede vangst!

Zondag 10 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. Het  Kruispunt Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 17 september
Vredeszondag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / 
Vredeswerk

Zondag 24september
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: St. Leergeld Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 1 oktober
Bridging Gaps
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. De Instap  / Pastoraat en Eredienst / 
Kerk en Israël

Zondag 8 oktober
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland

Zondag 15 oktober
Voorganger: Mw. B. Woord, proponent
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie: Wereldvoedseldag 
--Zaaigoed en bijenkorf voor vrouwen in Zuid-Sudan 
(zie artikel)

Zondag 22 oktober
Voorganger: Ds. M. de Bree (Gendt)
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en 
Eredienst / Jeugdwerk eigen gemeente

4

Van de redactie
Hengelen
Matthijs Glastra

Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Agenda
-14 september: Bijbelstudiegroep, 9.30 u. bij 
Heleen van der Honing, Wieken 16
-25 september: Ouderen Ontmoeting 15.00 u kerk
- 5 oktober Thema avond Luther, 19.30 u 
Bethlehemkerk Arnhem (zie blz 6)
-8 oktber Kliederkerk 13.30 u (zie blz 19)
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Maandag 25 september 
‘ouderen  ontmoetingsmiddag’
van 15.00 – 17.00 uur in de kerk                           

Iets wat je aandacht geeft, groeit. Iets wat fijn is, 
mag best wat meer ruimte krijgen. En dus kwam er 
na al die fijne en goede kerst- en paasvieringen het 
verzoek om vaker bij elkaar te komen met de 
‘oudere’ gemeenteleden.
We willen hier graag gehoor aan geven op 
maandag 25 september van 15.00u tot 17.00u.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt 
u met elkaar bijpraten.
We presenteren u vervolgens een menukaart met 
allerlei mogelijkheden voor de invulling van een 
ontmoetingsmiddag. Gezellig praten? Een 
gespreksonderwerp? Zingen? Filmpje kijken? 
Muziek? Bijbel en geloof? Smaken verschillen – wat 
gaan we kiezen?!
Na een glaasje en hapje nemen we weer afscheid 
van elkaar. U kunt zich telefonisch of per e-mail 
opgeven (ook voor eventueel vervoer) bij: 
Janny Nienhuis, tel 026 3252176, 
jannynienhuis46@gmail.com 
Everdien Koekman, tel 026 3254059, 
everdienleo@gmail.com 

“Wat de toekomst brengen moge . . ” 
10  september
Andries Knevel gaat - met de vraag ‘zou de kerk 
anno 2017 nog toekomst hebben’ - op bezoek bij 
Freek de Jonge. Die ontvangt hem, achter de piano, 
met zijn liefste kerklied: ‘Wat de toekomst brengen 
moge’. In deze viering twee fragmenten uit de 
eerste aflevering van “Toen was geloof heel 
gewoon” en lezen we van discipelen die zich zorgen 
maken over hun toekomst: vergeten brood mee te 
nemen (Matteus 16: 1 – 12).

“. . . wij zijn met elkaar op weg” – 17 september
Deze tweede regel klinkt toch echt anders dan in 
het originele lied van Jacqueline van der Waals. 
Vanmorgen  staat het lied centraal dat Stef Bios 
voor deze serie schreef “Toen was geloof heel 
gewoon”. In het Bijbelverhaal uit Matteus 16:13-20 
vraagt Jezus aan zijn discipelen “ wie zeggen jullie 
dat ik ben ?”. Tot op vandaag een  wezenlijke vraag 
voor de gemeente van Christus, naar binnen en  
naar buiten. Na de viering koffie, thee en limonade 
met iets lekkers erbij. Tijd voor ontmoeting, voor 
wie wil een ‘bingo-anders’, tijd voor elkaar, samen 
onderweg!

“Verbinding verbroken?” – 1 oktober
Terugkerend thema vanmorgen: verbondenheid.  
Het is Israël-zondag. Bridging Gaps: twee gasten in 
ons midden. Het sacrament van brood en wijn:  
woord en leven worden verbonden. We mogen 
leren van de verdorde vijgenboom: pas op dat de 
verbinding met het leven niet verbroken wordt  
(Matteus 21: 18 -22). Wees zorgzaam en zorgvuldig 
met alles wat ons aan het leven verbindt.

Van boven of van beneden? – 8 oktober 
Hoe kun je iemand vastzetten in een gesprek? Door 
een gesloten vraag te stellen, ja OF nee, goed OF 
fout. Kun je zo zwart-wit over een 
geloofsovertuiging spreken? Over liefde, geloven, 
hopen? De schriftgeleerden zetten in een stevig 
gesprek met Jezus alles op scherp (Matteus 21: 
23-32).

Bij de  vieringen
Matteus
Matthijs Glastra

Graag tot ziens!
Matthijs Glastra, Everdien Koekman en Janny 
Nienhuis



Al enige jaren maak ik deel uit van de commissie 
Kerk & Israël in Arnhem. Jaarlijks organiseren we 
op de eerste donderdag in oktober een thema-
avond. Dit jaar hebben we dr. Wessel ten Boom 
gevraagd. Een inspirerende en boeiende spreker 
die n.a.v. 500 jaar Reformatie Luther vanuit Joods 
perspectief zal behandelen.

Luther heeft felle anti-Joodse uitlatingen gedaan, 
waarbij niets te vieren overblijft. Maar daarmee is 
niet alles gezegd. Deze avond zoeken we niet naar 
het openlijke of verborgen antisemitisme van 
Luther. We proberen ons veeleer voor te stellen 
hoe ‘blasfemisch’ de reformatorische uitspraken 
van Luther in Joodse oren moeten klinken, als 
zijnde in strijd met het Bijbelse en/of Joodse geloof 
zelf. 

En waar staan wij eigenlijk, protestantse christenen 
die wij zijn of heten? Met welke oren luisteren wij 
inmiddels naar de Schriften? We zullen enkele 
kernachtige passages uit Luthers werk over de 
‘rechtvaardiging van de goddeloze’ vergelijken met 
o.a. een Joodse overdenking van René Süss.
 
Datum: donderdag 5 oktober a.s., 19.30 uur, 
Bethlehemkerk, Honigkamp 25, 6826 PM Arnhem. 
Gratis toegang. Wil je meerijden? Dat kan. Laat het 
me weten.
Marja Huson-ter Avest (06 20 53 59 46)

Thema-avond
Kerk & Israël, Maarten Luther vanuit 
Joods perspectief
Marja Huson-ter Avest
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BRIDGING GAPS
30 september/1 oktober 
Jan Rietveld

U heeft het al kunnen lezen in de Zondagsmail: 
Opnieuw dit jaar ontvangt onze gemeente twee 
buitenlandse theologiestudenten. Het programma 
dat wij de twee studenten gaan bieden is inmiddels 
gedeeltelijk rondgekomen. In tegenstelling tot 
eerdere berichten zijn onze gasten: Ephraim 
Moawad, afkomstig uit Egypte, en Stanislav 
Bondar, afkomstig uit Ukraine. 
Het volledige programma wordt meegedeeld in de 
komende Zondagsmails. De volledige gemeente, 
dus geen enkel gemeentelid uitgezonderd, is van 
harte welkom om een deel of het totaal van het 
programma mee te beleven, inclusief lunch en 
diner. Het verplicht niemand tot iets, maar de 
resultaten kunnen bijzonder vrolijk zijn! In verband 
met de inkopen van allerlei aangename zaken, voor 
allen die aanwezig willen zijn, is het handig van te 
voren te melden dat u aanwezig zult zijn. Dit kan 
mondeling bij: Huub Langeweg, Jan Rietveld, of wie 
dan ook. Of per telefoon 06-43548852 en mail: 
halangeweg@gmail.com en 
rietveld61.jj@kpnmail.nl. Nog nimmer heeft een 
deelnemer spijt gekregen van de deelname! Vraagt 
u het maar na. 



De toren is weer verlicht!!!!!
Kerkrentmeester
Berend R. Smit
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Op woensdagavond 2 augustus jl. is de torenverlichting van de Protestantse kerk in Huissen in opdracht 
van de gemeente Lingewaard geheel vervangen en opnieuw in gebruik genomen. Dit was nodig omdat de 
verlichtingsinstallatie al vele jaren niet functioneerde en de toren niet meer verlicht werd. De nieuw 
aangebrachte verlichtingsinstallatie is vanwege het ingezette duurzaamheidsbeleid   uitgevoerd in LED 
verlichting. Bijzonder is dat de kleur van de verlichting, warm-wit, is aangepast aan de kleurstelling van de 
toren. 
Even een kort inkijkje in de geschiedenis van het kerkgebouw; Tijdens de bombardementen van oktober 
1944 raakte het hervormde waterstaatskerkje uit 1870 onherstelbaar beschadigd. In 1949 kreeg de 
Arnhemse architect G. Feenstra de opdracht een nieuwe kerk te ontwerpen op de plaats van de oude 
verwoeste kerk. Met financiële bijdragen van het rijk, de hervormde synode, gemeenteleden en diverse 
adopterende hervormde gemeenten kon in 1951 het nieuwe kerkgebouw met consistoriekamer in 
gebruik worden genomen. De stijl van de architectuur is sober met een ingetogen zakelijkheid die 
ondergeschikt is aan de religieuze bestemming van het gebouw. Wat opvalt aan de dakruiter, de toren, is 
het achtkantige met lood bedekte basement en de acht vijfkantige zuiltjes. De bekroning bestaat uit een 
bolvormige torenhelm waarop een torenkruis en weerhaan zijn bevestigd. 
Door het aanstralen van de warm-witte LED verlichting zijn de kleuren van het blauwgrijze pannendak, het 
donkergrijze basement, de klokkenstoel en de helder wit geschilderde achtkantige toren met de 
bekroning in koper en bladgouden weerhaan voor iedere voorbijganger weer zichtbaar. De kerk is een 
gemeentelijk monument en het wordt door het college van kerkrentmeesters met liefde en toewijding 
onderhouden. Wij zijn de gemeente Lingewaard dan ook bijzonder erkentelijk dat zij in goed overleg met 
ons er in geslaagd zijn dit markante gebouw voor iedere inwoner van de gemeente Lingewaard weer 
zichtbaar te maken in de avond



Sjaloom! Ontmoeten 2017

Rodolfo Aguila, Matanzas, 
Cuba
Jan Rietveld

8

Als diaconaal project voor het komende jaar 2018 
kwam bij de diakenen de suggestie naar voren om 
speciale aandacht te geven aan het werk van 
Rodolfo Aguila in Cuba. Hij kwam als 
theologiestudent in 2009 een weekeind in onze 
gemeente op bezoek in het  Bridging Gaps 
programma. Inmiddels is hij predikant en 
initiatiefnemer van de armenzorg in de wijk La 
Marina, Matanzas, Cuba. Indertijd logeerde hij bij 
Piet en José Knol. En zoals dat een enkele keer 
vaker is gegaan, bestaat er nog steeds een warm 
onderling contact. Zijn werk bestaat onder meer uit 
de begeleiding van studenten met hun studie, 
teneinde in de maatschappij verder te komen dan 
de sloppenwijken, begeleiding van ouders en hun 
kinderen, ontwikkeling van de armen- en 
gehandicaptenzorg, en verkondiging van het 
Evangelie. Regelmatig houdt Rodolfo ons op de 
hoogte van de ontwikkelingen in La Marina, van de 
mooie successen en ook de teleurstellingen die 
regelmatig passeren. Besteding van financiële 
bijdragen van ons bekende bronnen worden “tot 
op de cent” verantwoord, foto’s van de lokale 
situatie en vooral van de mensen waarmee hij 
werkt worden toegestuurd. In de begroting van 
2018 willen wij voor zijn werk in La Marina een 
bedrag reserveren en hiervoor regelmatig 
collecteren. Wij (de diaconie) zullen u telkens op de 
hoogte brengen van de ontwikkelingen met kleine 
stukjes in Sjaloom! (en soms grotere stukjes), ook 
met foto’s, vanaf vandaag tot aan de afsluiting van 
dit project, wanneer dat dan ook wezen zal.

Tijdens de Scheppingsviering op 25 oktober 2015, 
met als thema “water”, heeft Amadou Soleman ons 
verteld over zijn project Bontassi. Als gevluchte 
minderjarige uit Niger kwam Amadou, een tiental 
jaren terug, naar ons land. Hier werd hem, tot z’n 
18e jaar, asiel verleend. Daarna moest hij het land 
verlaten, maar dook onder om zijn opleiding af te 
kunnen maken. Vond onderdak bij een Arnhemse 
huisarts. Met een financiële ondersteuning van 
o.a., de Stichting Ontwikkelingssamenwerking 
Lingewaard en Wereldwinkel Lingewaard kon hij 
zijn opleiding afmaken. Amadou vond werk in 
Antwerpen, alwaar hij inmiddels al meerdere jaren 
woont en werkt, met zijn vrouw en kind. Toen de 
situatie in Niger weer veiliger was, bezocht hij zijn 
geboorte dorp in de Sahelzone. Hij zag hoe zijn 
geboortegrond steeds meer in een woestijn 
veranderde, zijn dorpsgenoten en hun vee te lijden 
hadden. Hoe kan ik hun levensomstandigheden 
verbeteren, dacht hij. Er is water diep in de grond, 
als je een diepe put graaft, kun je erbij. Verstevig 
die put, tegen instorten met cement, plaats er een 
zwengelpomp op. Plant fruitbomen, die bieden 
fruit en schaduw voor mens, dier en plant 
(voedingsgewassen). Uit eigen inkomsten 
financierde hij de eerste paar pompen. Het 
graafwerk werd verricht door de leerlingen van de 
lokale school in Koygolo. Dankzij sponsoracties van 
enkele Lingewaardse basisscholen tijdens het 
Afrikaproject van de SOL en een collecte + bijdrage 
van onze diaconie (scheppingszondag oktober ‘15) 
kwamen er meer middelen voor het 
Bontassiproject binnen en konden meer 
waterpompen worden geslagen. Uit het batig saldo 
dat beschikbaar kwam bij de sluiting van de 
Wereldwinkel (febr.‘17), ontving Amadou voor zijn 
project een flink bedrag. Deze maand augustus 
ontving ik van hem een “verslag”met 35 foto’s van 
zijn vorderingen. 

vervolg blz. 9

Putje scheppen, pompje   slaan, boompje planten 
Leen Capel
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Putje scheppen, pompje   slaan, boompje planten 
Leen Capel

Hoi Leen, 

Met veel enthousiasme wil ik je vertellen hoe het 
met mijn boomproject gaat. Ik heb contact met 
Synaceb een partner in Niamey, de hoofdstad.
Synaceb is het grootste basisscholensyndicaat (= 
bestuur). Ik ben bij hen met mijn boomproject 
welkom. Officieel vanaf vorige week kan ik met hun 
steun bomen planten op scholen in Niger waar ik 
maar wil. Ik vind het een eer en motiverend. Een 
leuk comitee beheer hebben ze. Tussen de leden zijn 
er vrouwen; leuk is dat? : (zien op foto)
Eerst heb ik Nigerees die in Antwerpen wonen, bij 
elkaar gekregen. Ik had hun over mijn boomproject 
verteld.
Tweede heb ik tee-shirt van bontassi boomproject 
geïntroduceerd: (zien ook op de foto's): beetje fout 
getipt bontaci ipv bontassi. Een groot stap dat ik dat 
gedaan heb, vind ik.
In Koygolo (zijn geboorteplaats) wordt dit jaar een 
watertoren in Basisschool Quartier ,waar ik het 
project ben begonnen, geslagen. De foto's stuur ik 
jou door als dat gemaakt is.

Stand van zaken
– Boomproject via Synaceb heeft totaal 304,90 euro 
gekost
– tee-shirt zijn gemaakt
– planten zijn gekocht (fruit planten)
– Vervoer voor de omheining als het klaar, moet ik 
200 euro sturen.
In totaal wordt 40 fruit en planten geplant bij vier 
verschillende basisscholen.
Rest van het bedrag wordt geïnvesteerd om 
watertoren te slaan in Koygolo. 
Elke steun is welkom.
Groet Amadou.

           Vervolg putje.....
                         Amadou Soleman
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jaarstukken 2016
Administrateur PGH 
Roelof Smelt

In deze Sjaloom! treft u de jaarrekeningen 2016 
van het College van Kerkrentmeesters en het 
College van Diakenen. 
De volledige jaarrekeningen zijn van maandag 11 
september t/m vrijdag 15 september 2017 ter 
inzage bij de administrateur. 
Wel graag eerst afspraak maken via telefoon 
0620391482 of administrateur@pknhuissen.nl

Toelichting  jaarrekening 2016 diaconie
Administrateur PGH 
Roelof Smelt

De inkomsten van de diaconie bestaan deels uit rentebaten en dividenden, afkomstig van de
spaarrekening (€ 27,00), rente uitstaand bedrag bij het PDKN (Protestants Diaconaal Krediet
Nederland), en het dividend van de uitstaande aandelen van Oiko-credit. Dit bedrag aan dividend
wordt jaarlijks als gift weer ter beschikking gesteld aan Oiko-credit.

De belangrijkste inkomsten, genoemd “levend geld”, bestaan uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en
de collecteopbrengsten van de door de diaconie per jaar vastgestelde collectedoelen. Deze post
wordt gebruikt voor de doorbetaling van collecteopbrengsten, en voor financiële steun voor
uiteenlopende zaken aan allen, die op het pad van de diaconie komen.

Daarnaast wordt de diaconie belast voor een diaconaal quotum door de centrale administratie van
de PKN in Utrecht. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal ingeschreven gemeenteleden. Dan zijn er
de kosten van kerkdiensten, waaronder de avondmaalswijn, bloemen, de ouderenvieringen, en ook
abonnementen, bijdrage Brandenburgbezoeken, en administratiekosten. Soms dreigt er in de loop
van het jaar een tekort, en moet worden bijgepast uit de reserves vanuit de spaarrekening. Soms is
er een overschot, wanneer zich weinig steunsituaties hebben voorgedaan of de kosten elders
verhaald konden worden. In een nieuw jaar kan dit weer anders zijn.

Zo toont de jaarrekening van 2016 een uiteindelijk overschot van € 5.243,00. Een bedrag waar
anderen recht op hebben. De diaconie heeft gemeend dit bedrag te verdelen tussen de
Leprazending, project “Aly” in Myanmar, het Kinderhospice Binnenveld te Barneveld, de Voedselbank
regio Arnhem en het scholingsproject van Rodolfo Aguila in Cuba (Bridging Gaps 2009). Rodolfo
houdt ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen van zijn werk in de sloppenwijken van La
Marina, Matanzas, en geeft trouw een volledige specificatie van de uitgaven, die door hem en zijn
medewerkers zijn gedaan met het namens onze gemeente gedoneerde geld. Verkorte versies van
zijn brieven zijn vaak geplaatst in Sjaloom! Het uiteindelijk nog resterende bedrag is toegevoegd aan
de reserves.
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Jaarrekening Diaconie 2016 verkort
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Toelichting bij jaarrekening Kerkrentmeesters
Roelof Smelt
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Jaarrekening CvK 2016



Diaconie: Kerk in Actie 
Wereldvoedseldag 
--Zaaigoed en bijenkorf voor vrouwen 
in Zuid-Sudan 
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Collecte 15 oktober
Jan Rietveld

Ook in Zuid-Sudan lijden vrouwen zwaar onder 
voortdurend geweld, discriminatie en armoede. 
Daarbij hebben deze vrouwen ook nog de taak 
kinderen te voeden en op te voeden. Zij doen dit 
vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. 
Partnerorganisatie van Kerk in Actie ERP 
(Environmental Rehabilitation Program) 
ondersteunt hen door landbouwtraining. Zij wil dit 
uitbreiden met bijenteelt en in het verwerken, 
verpakken en verkopen van honing. Het klimaat in 
Zuid-Sudan is bij de bijen geliefd, dus die willen 
wel! De ambitie van ERP is om de armoede onder 
de vrouwen die deze training ontvangen voor 80 % 
terug te dringen. Zij zorgen voor actie, wij via de 
collecte voor een deel van de financiële bijdrage.

                               ------

Collecte 29 oktober
Jan Rietveld

Deze collecte is voor het werk van het Open 
Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan. OTS 
ontwikkelt mogelijkheden voor zondagsscholen, 
godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, 
discipelschapcursussen en uiteindelijk een 
doctoraalstudie theologie. Veel cursussen zijn 
beschikbaar via internet, zodat studenten door het 
hele land van de beschikbare materialen gebruik 
kunnen maken. Ze worden vooral gebruikt door 
protestantse, rooms-katholieke, pinkster- en Leger 
des Heils kerken en ook door moslims en hindoes, 
die belangstelling hebben voor het christendom. 
Onze bijdrage hieraan bestaat uit financiële steun 
voor de versterking van de werkruimte van OTS en 
de opleiding van studenten in de verkondiging van 
het Evangelie.

Diaconie: Open 
Theologisch Seminarie 
(OTS) in Pakistan 

Boekenmarkt 
2 september 2017
Herman Joling
Zaterdag 2 september was er weer de jaarlijkse 
boekenmarkt . De opbrengst van onze boekenkraam 
gaat deze keer  naar de stichting Dreamcatcher 
foundation Zuid Afrika 
http://www.dreamcatcherfoundation.nl/ 
De netto opbrengst is geworden: € 500,27
In één van de volgende nummers van Sjaloom krijgt 
u meer te lezen over Dreamcatcher.
De organisatie lag bij Everdien, Mariette en Joke. 
Met dank aan de schenkers, de kopers, Huub en de 
vrijwillegers die de kraam bemand hebben.



Uit de pers
gelezen en gescheven door
Aat van Rijn

Herhaalde oproep
Jan Rietveld
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Huis van drie eerste volgelingen van Jezus ontdekt.
Archeologen hebben het Huis van de eerste Apostelen van Jezus in het 
verloren gewaande Bethsaïda ontdekt.
Het is ook de plek waar Jezus zelf wonderen zou hebben verricht, zoals 
heling van een blinde en vermenigvuldiging van brood en vissen. 
Sommige kerken trekken volle zalen, alles draait om de Bijbel.
Veel mensen keren de kerk massaal de rug toe. Toch zijn er gemeentes 
die megakerken laten bouwen en iedere zondag duizenden 
toehoorders hebben. Ds. Van Marle is (37) voorganger van de Hersteld 
Hervormde Kerk in Staphorst, de op drie na grootste kerk van 
Nederland.
RK-Parochies Levensbron en Sint Benedictus samen.
Wordt het de Heilige Maria van de bloeiende Betuwe, Heilige 
Werenfried of Willibord en Werenfried of Maria Magdalena? De 
bisschop zal bepalen welke naam het op 1 januari voor de parochies 
Levensbron in Lingewaard zal  worden.
Op adem komen in de Protestantse kerk in Huissen.
Daar kun je je iedere week laten inspireren, op adem komen, 
uitbreken uit de hectiek en de sleur van het gewone leven, volgens de 
Protestantse Kerk in Huissen.
Leuzen tegen geloof op Peperbuskerk  in Zwolle.
Parochianen reageerden ontzet toen zij zondag 20-8 ontdekten dat de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek was beklad met antichristelijke leuzen 
bekrachtigd met een soort van satanistisch teken.   
Donderstenen.
Komt alle zegen traditioneel van boven, in het Twentse Haaksbergen 
was dat 2 juli wel een beetje anders. Daar zagen passanten 
brokstukken van de Pancratiuskerk naar beneden vallen, pal voor de 
hoofdingang.
Theologe Margot Kässmann houdt lezing in Den Haag. Margot 
Kässmann is een van de bekendste hedendaagse Duitse theologen. Zij 
heeft diverse boeken op haar naam staan, haar meest recente boek is 
‘Midden in het leven’. Zij is In  het Reformatiejaar 2017 op 6 
september in Den Haag uitgenodigd door het EDK om te spreken over 
500 jaar Reformatie voor de kerk van 2025.
Grote Kerk in Wageningen onder beheer van stichting.
De Grote Kerk in Wageningen is 25 augustus door de gemeente 
overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.
De kerk blijft in gebruik voor kerkdiensten en eventuele te organiseren 
andere activiteiten. 

Helaas hebben we geen reacties 
gehad, vandaar nogmaals de oproep. 
Want 3x is scheepsrecht. 

Een aantal gemeenteleden is 
vanwege leeftijd of andere oorzaken 
slecht ter been. Het is daarentegen 
wel belangrijk, dat zij wekelijks 
kunnen blijven komen om met ons 
de eredienst bij te wonen. 
Sedert enkele jaren hebben we een 
taxiservice, die momenteel bestaat 
uit 7 chauffeurs, waaronder enkele 
echtparen. Elk van hen rijdt 4 à 5 
maal per half jaar op zondag en bij 
bijzondere vieringen. Er is inmiddels 
een reservelijst in het leven 
geroepen. 
Dus de vraag vàn gemeenteleden 
áán gemeenteleden is: wie wil vóór 
gemeenteleden het chauffeursteam 
versterken, zodat de frequentie 
hanteerbaar blijft en daarmee 
iedereen dankbaar is. De één 
wegens een goede daad, en de 
ander wegens de gegeven 
mogelijkheid om toch de diensten 
bij te wonen. 
Meld u aan ! Dat kan bij een van 
de diakenen, die in dit geval een 
verlengingsfunctie hebben voor de 
coördinator, Anja van Donselaar. 
Zij kijken naar u uit !! 



Ledenmutaties
periode 24-06 t/m 25-08-2017
Shelly Goes

Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons 
gehoord heeft. De laatste keer was tijdens de 
kerkdienst van 19 maart 2017 toen wij wegens ons 
50- jarig bestaan aan kerkrentmeester Berend Smit 
een bedrag, mede namens u, hebben mogen 
aanbieden van  6750 euro voor de onderhouds-  en 
reparatiekosten van het klokkentorentje.
Medio juli 2017 heeft er een telling plaats 
gevonden over de periode 4e kwartaal 2016 en 
1e en 2e kwartaal 2017. Dit resulteerde in het 
mooie bedrag van 1310,65 euro. Hier willen 
wij alle deelnemende jarigen en onze 
medewerkers hartelijk voor bedanken.
Dit is tevens de laatste keer dat wij u over het 
verjaardagsfonds hebben geïnformeerd.
De organisatie van dit fonds wordt door het 
College van Kerkrentmeesters voortgezet.

Inschrijvingen
Mw. M.E.C. van Heerebeek, Paterastraat 30, 
6852SJ Huissen
Dhr. P. Noordam, Binnenwater 120, 
6851NS Huissen
Mw. H.G. Noordam-Willemsen, Binnenwater 120, 
6851NS Huissen
Mw. L.H. van Tap-van Santen, Tabakshof 47, 
6851RA Huissen
Dhr. M.M. G. van Tap, Tabakshof 47, 
6851RA Huissen

Overleden
Mw. G.J. Sipkes-Kisjes, Plaza 91, 
6852RM Huissen
Dhr. C.H. Fritzsche, Kolk 97, 
6852KE Huissen
Dhr. N. Drijfhout, Utrechtseweg 265 K 21-2, 
6812AG Arnhem

Verhuizingen binnen wijkgemeente
Mw. M.H. ter Maat
Van: Plaza 18, 6852RX, Huissen 
Naar: Tribunusallee 103, 6852RJ Huissen
Dhr. F.H. Schaapveld
Van: Plaza 18, 6852RX, Huissen 
Naar: Tribunusallee 103, 6852RJ Huissen
Dhr. C.A.D. Schaapveld
Van: Plaza 18, 6852RX, Huissen 
Naar: Tribunusallee 103, 6852RJ Huissen
Mw. W.A. Jansen
Van: Kennedystraat 11A, 6852AE Huissen 
Naar: Hoeve 29a, 6851ER Huissen

Vertrokken
Dhr. J. Wagenmakers
Van: Dissel 25, 6852DR Huissen: 
Naar: Saksen-Coburg 37, 6822NN Arnhem: 
Mw. E.P. Rap
Van: Driegaardsestraat 34, 6851GP Huissen
Naar: Heegsche Bouwing 8, 6932MW Westervoort
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Verjaardagsfonds
Veranderingen
Wil Autsema en Arie Vermeer

Kosterspraat
Yolanda de Wit

Voor de goede lezers onder ons……
Waarschijnlijk heeft u gezien dat er nieuwe namen 
in het kostersrooster staan.
Wim Westerveld heeft nml besloten om te 
stoppen met het kosterschap.
In de dienst van 1 okt zullen we afscheid van hem 
nemen. Wij zijn blij dat hij het een aantal jaren 
met veel inzet heeft gedaan. Zijn vertrek wierp wel 
een probleem op! Gelukkig hebben we Jonathan 
en Danielle van Deutekom bereid gevonden om 
ons als kosters-duo (een nieuw fenomeen!) te 
komen versterken.
In september gaan ze met ons meekijken en vanaf 
1 oktober mogen ze zelf aan het werk.
Zij hebben er veel zin in en wij, Huub, Gerdine en 
ik verheugen ons op deze nieuwe samenwerking.
Bij deze heten we hen alvast van harte welkom!
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Wij gedenken
Carel Hendrik Fritzsche
Matthijs Glastra

Carel Hendrik Fritzsche
18 december 1945 – 16 juli 2017

Carel is in kleine besloten kring begraven. Geliefde 
man en maatje van Ine. Vader, opa, vriend. Lief, 
betrokken, zorgvuldig, gezellig. De laatste jaren 
leefde hij op afstand met onze gemeente mee, 
maar met liefde heeft hij jaren bijgedragen aan 
onze gemeente, die ‘zijn’ kerk bleef, waar hij op 
zijn eigen wijze meelevend bij betrokken bleef. 
Carel heeft in zijn leven veel gedaan en veel 
gegeven. Zijn leven – met allen om hem heen –  
kende een moeilijk einde, waarin zijn ziekte snel 
verslechterde en zijn lijden toenam. Hij is uit het 
ziekenhuis naar huis gekeerd om daar zijn laatste 
dagen door te brengen en te sterven, omringd 
door zijn geliefden. Dragende (trouw)tekst in zijn 
leven was: “Dient elkander door de liefde”. Dat zijn 
geliefden de kracht van de liefde mogen ervaren 
en ontvangen om dit gemis te dragen.

Wij gedenken
Nico Drijfhout
Natalie da Costa

Nico Drijfhout
28 december 1925 – 2 augustus2017

In een mooie dienst hebben wij op 9 augustus 
afscheid genomen van Nico Drijfhout, die 91 jaar is 
geworden en aan een longontsteking is overleden.
Klaas Nienhuis als zijn medewerker bij de politie 
heeft ontroerd gesproken en er waren veel trouwe 
gemeenteleden aanwezig: net als hij devote 
kerkgangers.
Hij was een echte Amsterdammer en dat bleef hij 
zijn hele leven: eerlijk en goedgemutst.
Als groepscommandant kreeg hij zijn welverdiende 
onderscheiding.
Bovendien was hij zeer toegewijd aan zijn vrouw 
en 3 kinderen en vertelde ook zijn schoondochter 
hoe hij in Bemmel hun huishouden versterkte en 
een lieve opa was.
In Moscowa besloten we de dienst met het samen 
bidden van het Onze  Vader en de Zegen uit te 
spreken over Nico en de aanwezigen.
We weten hem veilig geborgen bij God en wensen 
zijn kinderen en zijn vrienden troost en kracht toe 
in de komende tijd.
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Adressen
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

Rooster kosters
         06/09-12/09      Yolanda de Wit
         13/09-19/09      Gerdine Dijkstra                   
         20/09-26/09      Wim Westerveld                   
         27/09-03/10      Yolanda de Wit
         04/10-10/10      Huub Langeweg
         11/10-17/10      Gerdine Dijkstra   
         18/10-24/10      Yolanda de Wit

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
Naam                      telefoon mobiel
Gerdine Dijkstra        3255658 0611872505
Huub Langeweg       3252347 0612444413
Wim Westerveld      3254432 0622215295
Yolanda de Wit        3252959 0654954070
Danielle van Deutekom                0657214070
Jonathan van Deutekom              0645674960

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
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Een tekst aangetroffen op vakantie;
zomaar even een kerk binnengelopen…..

Wat zoek je tussen eeuwenoude stenen in deze basiliek? 
Wat je troosten kan? 
Terugkeer naar toen alles beter scheen? 
Terug naar toen je jong en onbevangen naar mensen ging?
 
Terug naar de lente van je dromen je eerste liefde? 
Terug naar je verloren ik,
naar die andere (wederhelft) in jou? 
Of zoek je hier de troost van het begrip voor je verlangen, je verlorenheid, 
de diepte van het water dat je aan de lippen staat,
het donker van de afgrond, 
de hoogte van de muren om je heen, het zilte van je tranen ? 
Of zoek je hier de nieuwe dageraad, 
de troost van het licht,
het groene land na de woestijn,
bemoediging voor morgen, beloftevolle woorden, 
de Mens die met je verder gaat, naar wie je zeggen zal: 
“Jij mag er zijn voor mij, ik zal er altijd voor je zijn“. 

(tekst aangetroffen in de kathedraal van Mechelen (B). 
Auteur: deken Paul van Hertbruggen)




