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Vertrouwen in de toekomst
Matthijs Glastra
Echtpaar in de trein”, Willem Wilmink
voor Wobke
Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.
Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.
We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.
Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.
Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit.
Met vrienden gaan we naar het concert van Nick Cave in Amsterdam. Dat wordt een latertje, we drinken
een biertje – dus we nemen de trein. In Utrecht overstappen richting Amsterdam. Een overvolle trein, dus
de mannen en de vrouwen komen ergens anders te zitten. Komt na tien minuten de vriendin angstig
vragen: zitten we wel in de goede trein, volgens mij rijden we de verkeerde kant uit. Waarop een zeer
vrolijke medereiziger roept: dan moet je het bankje tegenover je nemen, dan rijd je niet meer achteruit.
Vijf minuten later: bestemming bereikt, onder veel hilarisch gelach en napret!
Begin oktober kwam in een preek het beeld van een weerhuisje naar voren. Geen moderne app, maar een
eenvoudig houten huisje met twee deurtjes en een raampje in het midden. Als het regent komt het
mannetje naar buiten, als de zon schijnt het vrouwtje. Man en vrouw, verschil moet er zijn !
In het gedicht van Wilmink is er ook een duidelijk verschil tussen man en vrouw. Kleine momenten uit het
gewone leven, kleine emoties die ontroeren, het perspectief op het leven: het maakt verschil of je naar de
toekomst kijkt óf meer bezig bent met wat er is/was. Je kunt leven vanuit jouw dromen en verlangen, of
vanuit het bewaren van (dierbare) herinneringen. Willem Wilmink, een man, een wat rommelige
onhandige trage stuntelaar, verwoordt in dit (soms wat stuntelig) gedicht zijn grote liefde voor Wopke, zijn
vrouw, de allerliefste die onvoorwaardelijk van hem houdt. Zij houdt de vaart erin! Ik ben met jou op reis.
Samen onderweg, op reis.
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We hebben in de vieringen stil gestaan bij de tv-serie “Toen was geloof heel gewoon”. Daarin werd meer
achteruit gekeken dan naar voren. In 50 jaar tijd veel verloren. We zijn ingestapt in de trein van kerk en
geloof, generaties lang. Er was een vanzelfsprekend huwelijk tussen mijn dagelijkse leven en mijn
geloofsleven. Generaties lang waren we op reis, zelfde spoor, zelfde trein, zelfde ruit. Geloven en leven
vormden samen een wereld die echt bestond, vanzelfsprekend was en betekenis gaf aan het leven. Er waren
de vaste woorden en vaste momenten van de kerk en het geloof. Maar langzaamaan (of ongekend snel!!) is
dat gewone en vanzelfsprekende verdwenen. Wereld en Kerk, leven en geloven – het zijn twee losse stukjes
rail geworden die elkaar steeds minder vaak ontmoeten. Steeds minder een geheel vormen. Alsof de rails
verdwenen zijn. Alsof er geen spoor meer ligt. Je mag (moet) zelf betekenis aan het leven geven.
Freek de Jonge noemde in die serie als zijn kerkelijk lievelingslied: “Wat de toekomst brengen moge”. Het
lied is er nog steeds, maar de innerlijke beleving is er niet meer. En toch blijven die woorden met hem
meereizen. En zongen we dit lied zowel in de oude als de nieuw berijming.
Wat de toekomst brengen moge,
ons geleidt des Heren hand;
Moedig slaan wij dus de ogen
naar het onbekende land.
Elke dag, ’t zij goed’ of kwade
komt de Heer ons tegemoet
en zijn leeftocht van genade
is ons voor de reis genoeg.
Wat de toekomst brengen moge,
wij zijn met elkaar op weg.
Hij heeft ons als reisgenoten
aan elkander toegezegd.
Niemand zal alleen meer reizen,
mensen wenken met de hand
om elkaar de weg te wijzen
naar het onbekende land.
Het beeld van de treinreis roept op: de trein rijdt toch wel door, het spoor ligt al vast. ’Kant en klaar’
zegt Wilmink. In een nagesprek over deze nieuwe berijming kwam dat duidelijk naar voren dat het
‘samen op weg zijn naar een open toekomst die voor ons ligt’ ons huidige geloofsspoor beter
verwoordt. Vertrouwen, geloven dat je in het leven niet alleen op reis bent. Dat er reisgenoten zijn. Dat
God je tegemoet komt in kleine momenten van liefde en troost, van hoop en genade. Dat we blij zijn
met de rail van het verleden, maar dat we eerlijk (h)erkennen dat we het oude spoor niet kunnen
blijven volgen. En steeds weer: dat het fijn is dat ik de rail van mijn eigen leven mag verbinden met de
rail van deze gemeente.
Vertrouwen in de toekomst. Onze gemeente. Het is het touwtje uit de brievenbus van Jan Terlouw.
Kom maar, je mag binnenkomen en instappen. Het is de treinreis van Willem Wilmink. Ga maar zitten
op jouw plekje, zoals jij bent en het leven ziet. Het is het blijvende lied van Freek de Jonge.
Ik kijk door de ruit naar binnen en zie een warme ouderenmiddag: niet alleen naar het verleden
kijkend, maar vol creatieve plannen. Ik zie kinderen spelend onder de boog van de regenboog. Ik zie
kaarsen branden voor als het donker wordt in het leven van mensen. Ik zie mensen die zoeken naar
toekomst en weten dat er soms heel veel stapjes zitten tussen wat je wilt en wat er nu is, maar wel die
stapjes zetten. In geduld, in vertrouwen, op hoop van zegen. En tegenover mij zie ik jou, jij allerliefste,
jij/JIJ die mij ziet.
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Van de redactie
Draadjes

Ria Berends
Afgelopen week was ik in Den Bosch in het Noord
Brabants Museum bij de tentoonstelling van de
Japanse kunstenaar Chiharu Shiota. De speciaal op
maat voor Het Noordbrabants Museum gemaakte
installatie Uncertain Journey is het klapstuk van de
tentoonstelling.
Toen ik daar liep moest ik denken aan het
samenstellen van de Sjaloom!. Bij elk nummer
knopen we de artikelen aan elkaar tot een goed
leesbaar exemplaar. In alle berichten geven en
delen we informatie en kennis, schrijven we over
vreugde, verdriet en pijn, kijken we de wereld in en
brengen u op de hoogte van (diaconale) acties
wereldwijd en proberen we als samenstellers een
ieder aan het woord te laten komen. Een hele klus
en zoals het dagblad Trouw schreef over de
installatie: "Zo vergaat het je als je Shiota's
reusachtige web van rode draden binnenstapt. Je
kunt je er niet meer van losmaken." Zo vergaat het
ons als we een exemplaar van Sjaloom!
samenstellen, we kunnen ons er niet van losmaken
totdat het exemplaar bij u op de mat ligt.
Wij wensen u veel leesplezier met dit
herfstnummer en ondertussen zijn wij al weer
bezig met het volgende.

Inhoud
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2 Vertrouwen in de toekomst
4 van de redactie / inhoud / agenda
5 kerkdiensten/Folder Thema-avonden/Dit houdt
MIJ bezig
6 Thema avond/Je neemt er altijd iets van mee /
Voltooid leven
7 Uit de kerkenraad
8 CD presentatie/Eten in de kerk
9 Scheppingszondag
10 Najaarsconcert / Kliederkerk
12 500 jaar Reformatie/Oogstdienst in een nieuw
jasje
13 Uitnodiging Ressen
14 Opbrengst collecten/Diaconie bestemmingen
15 terugblik Bridging Gaps/Van welke kerk bent u?
16 ledenmutatatie/Zonnepaneel/Adventskalender
17 Wij gedenken/Hoogwater
18 Colofon/Adressen
19 Man van het jaar Martin Luther
20 Lutherlied

Agenda
Thema-avonden en kringen (zie ook folder)
Agenda
25 oktober
26 oktober

Oosterhout Eat and greet
Huissen Filmavond Het leven van
Martin Luther
29 oktober
Angeren Connected Voorbereiding
jongerenviering
1 november
Angeren Filosofiekring
2 november
Ressen Basiscursus geloven
5 november
Ressen Pleisterplaatsviering
12 november *Angeren Connected jongerenviering
12 november *Nijmegen Bezoek synagoge 14.30 u
16 november Ressen Basiscursus geloven
18 november Ressen Pelgrimswandeling
Elke maandag t/m vrijdag
Ressen 8.45-9.30 uur
ochtendgebed
NB: 4-plek.nl Spiritueel Café
Andere data
26 oktober
27 oktober

Kerk: Lutherfilm 19.45 uur
Kerk: Inzameling sap/fruit
14.00-16.00 uur
27 oktober
Kerk: Eten in de kerk 17.00 uur
28 oktober t/m 31 oktober
Ressen: Expositie kerk
28 oktober
CD Presentatie Marieke Peters
m.m.v. Promises
kerk open vanaf 19.30
29 oktober
Kerk: Inzameling sap/fruit 10.00 uur
31 oktober
Bemmel: 500 jaar Protestantisme,
lezing, Theaterkerk 20.00 uur
9 november
Kerk: Gemeenteavond 20.00 uur
11 november Oosterbeek: Najaarsconcert
De Herberg 14.00 uur
16 november Kerk: Voltooid leven 1e 20.00 uur
23 november Kerk: Voltooid leven 2e 20.00 uur

Uncertain Journey van Chiharu
Shiota (Draadjes)
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur

(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
Zondag 22 oktober
Voorganger: Ds. M. de Bree (Gendt)
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en
Eredienst / Jeugdwerk eigen gemeente
Zondag 29 oktober
Scheppingszondag - 500 jaar Reformatie –
Oogstdienst
Matteus 22: 1- 14 , wees welkom op het feest !
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. Loes, Huissen / Pastoraat en Eredienst /
Kerk in Actie: Hervormingsdag - Theologiestudie via
internet in Pakistan (zie artikel)
Zondag 5 november
Gedachtenisdienst
Matteus 25: 1- 13 , wijze en dwaze meisjes
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:St. De Herberg, Oosterbeek / Pastoraat en
Eredienst / Kerk in Actie: Najaarszendingsweek

Folder Thema-avonden &
Kringen Lingewaard
Matthijs Glastra

Bij deze Sjaloom! ingesloten vindt u de folder van
de gezamenlijke protestantse Kerken in
Lingewaard. Elke kerk heeft een eigen aanbod van
vorming en toerusting, daarnaast is het goed om
elkaar te ontmoeten. Deze folder biedt daartoe
volop de gelegenheid! De katholieke parochies
Levensbron en Benedictus hebben via de Herberg
in Heteren een eigen programma. Het werd te veel
en te vol om daar één oecumenische folder van te
maken, maar weet u daar en hier welkom!!

“Dit houdt MIJ bezig”
Inspiratieavond Gemeenteavond
donderdag 9 november
Matthijs Glastra

“Hoor nu mijn stem” heet de nieuwe roman van
Franca Treur, het ‘Zeeuws meisje’ dat in haar
Zondag 12 november
romans steeds terugkeert bij haar protestantse
Voorganger: Ds. J. ter Avest (Rheden)
Collectes: St. Het Kruispunt / Pastoraat en Eredienst / wortels. Hoe je binnen een groep jezelf niet
kwijtraakt. Hoe je nieuwe wegen vindt zonder het
Kerk in Actie: Vluchtelingenkinderen in Nederland
oude af te rekenen. Over mijn leven in
verbondenheid met anderen.
Zondag 19 november
Twee keer per jaar ontmoeten wij elkaar op een
IGEE-dienst Haalderen
gemeenteberaad. Wat verbindt ons, wat brengt ,
Thema “Kijk eens om je heen”
wat houdt ons bij-Een? Vaak worden er plannen
m.m.v. Promises
gemaakt of besproken. We gaan iets organiseren.
Voorganger: Ds. M. Glastra
We praten veel over alles wat ons te doen staat.
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst /
Vanavond gaan we niet praten over, maar praten
Werk aan de kerk
met elkaar. Beginnend met “dit houdt MIJ bezig”
zal zich gaandeweg de avond een verrassend en
inspirerend samenspel ontwikkelen.
Donderdag 9 november van 20.00 – 21.30 uur
(inloop vanaf 19.30 uur). Daarna nog tijd voor een
drankje en ontmoeting. Voor vervoer kan gezorgd
worden.
Info: Matthijs Glastra,
matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

5

Thema-avond

In gesprek met Prediker over
'voltooid leven'
Mattijs Glastra

Bij het thema ‘voltooid leven’ gaan we in gesprek
met een oude bijbelse man, Prediker. Een
postmodern denker uit de derde eeuw voor
Christus heeft iemand hem eens genoemd. Een
ander treffend beeld vind ik dat van een oude man
die terugkijkt op zijn leven. En zoals je op de
vrijmarkt (rommelmarkt) wel eens wat oppakt,
glimlacht, teruglegt óf toch meeneemt…pakt hij
alle dingen van zijn leven nog eens op. Veel ervan
bleek té licht en luchtig.
Op woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur, op
woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur. We lezen
met elkaar fragmenten en gaan daarna in gesprek.
Data: 29 november, 6 en 13 december. Plaats:
Protestantse Kerk Huissen. Info/opgave: Matthijs
Glastra , matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143
1.
De levenswijsheid van Prediker
2.
De God van Prediker
3.
Prediker en de dood

'Je neemt er altijd iets van
mee...'
- samen een preek nabespreken Mattijs Glastra

Janneke Stegeman, ex-theoloog van het jaar 2017,
schreef een bundeltje met ‘24 preken voor sceptici
en andere gelovigen’. Zo’n boekje kun je alleen
lezen, samen lijkt me leuker. Misschien in een
BAG-groep, of een groepje mensen uit de buurt, of
op een avond voor wie wil in de kerk? Ik vind het
leuk om aan te schuiven en een preek mee te
nemen!
Op de drempel van Advent, zondag 26 november,
van 16.30 uur – 18.00 uur, ben ik in de kerk en
neem dan de preek “Worstelen – een preek bij de
vierde Advent (Genesis 32 23-33)”. Over Jacob, kan
een mens nieuw geboren worden? Een uur om
over de preek te praten, een half uurtje napraten
met een drankje erbij. Info/opgave: Matthijs
Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143

Twee
avonden over “Voltooid leven”
Matthijs Glastra
Wat is een voltooid leven? “Lijden aan een voor mensen te lang geworden leven”? ”Een mooi en rijk
gevuld leven niet in mineur willen laten eindigen en gaan zitten wachten op de dood”? Soms lukt het
mensen niet meer om echt verbinding te maken met de personen om hen heen, ‘alsof ik door een
omgekeerde verrekijker naar de wereld kijk’. Soms voel ik mij uitgerangeerd: het leven gaat door, maar ik
sta aan de zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid en eigen regievoering volledig te gaan
verliezen. Er zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als
vlucht vooruit.
Op donderdag 16 en 23 november willen we twee avonden met elkaar over dit thema spreken én delen.
Ds. Theo de Zwart zal de eerste avond vooral vanuit medisch-ethisch perspectief het thema inleiden. Wat
verstaan we onder de term voltooid leven, wat is het verschil met de euthanasie-wetgeving, de
initiatiefgroep “Uit vrije wil” en het voorliggend initiatiefwetsvoorstel. Ds. Matthijs Glastra zal de tweede
avond vooral aandacht geven aan de pastorale en gelovige overwegingen. Beide avonden staan we stil bij
de vraag (wens) van mensen om te sterven. Vragen die horen tot de meest elementaire en intieme zaken
van ons bestaan. Wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid En hoe gaan we, als individu en als
samenleving, om met ouderdom, lijden en dood? Kan ik alleen deze keuze maken?
Donderdag 16 en 23 november, Protestantse kerk Huissen. Tijd: 20.00 – 21.30 uur.
Voor info/opgave: Matthijs Glastra matthijsglastra@kpnmail.nl , 06 2129 4143
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Uit de kerkenraad
van 21 september 2017
Marja Huson-ter Avest

Ynke Faber opent de vergadering met een
toepasselijk artikel van J.J. Suurmond uit Trouw (15
augustus 2017) ‘Hier is je leven, veel plezier
ermee’.
Het is de eerste vergadering in de nieuwe setting.
Dat betekent dat we met in totaal zes
vertegenwoordigers per werkgroep/college bij
elkaar zijn. Vanuit de werkgroepen en colleges
worden de belangrijkste agendapunten besproken:
• Werkgroep pastoraat heeft de
ontmoetingsmiddag van 25 september
georganiseerd.
• Het college van diakenen meldt de organisatie
van Bridging Gaps door Huub Langeweg en Jan
Rietveld. Tevens wordt er een nieuw collectedoel
gemeld, nl. noodhulp in Cuba. José en Piet Knol
onderhouden contact met Rodolpho, een
voormalig Bridging Gaps deelnemer.
• Het college van kerkrentmeesters heeft een
jaarplan opgesteld met de volgende onderwerpen:
afronding groot onderhoud, verhuurbeleid,
inrichting pleinzaal, verjaardagsfonds, Actie
Kerkbalans, digitaal collectesysteem en
digitaliseren archief (incl. scribaat). Overige
aandachtspunten zijn de stiltehoek en
alternatieven voor de beamer. Er zal een afspraak
worden gemaakt voor jaarlijkse
evaluatiegesprekken met de predikant en met de
organist.
• Werkgroep vieren: het voorstel van Promises om
Stille Zaterdag in te vullen met een
Nederlandstalige Passion wordt met enthousiasme
aanvaard. De invulling van een aangesloten viering
met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag zal gezamenlijk worden opgepakt. De
IGEE diensten bij voorkeur in Huissen plannen al
dan niet met Passion-variant.
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• Werkgroep Leren en Beleven: weliswaar is hier
nog geen (nieuwe) bezetting maar er zijn al wel
activiteiten gepland. Houd hiervoor de agenda,
Zondagsm@il en de website in de gaten.
• Moderamen zal de aanvullingen vanuit de classis
op de Plaatselijke Regeling Huissen 2017
verwerken, een voorstel maken voor een (beleids)
plan voor de komende jaren en de voorbereiding
voor de inspiratieavond in november.
Tot besluit van de vergadering leest Ynke Faber een
lied uit ‘Een duif, een merel en een mus, liederen
voor een vrijzinnige toekomst’ (J.M. de Vries, 2010.
Bundel ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB).
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CD presentatie
Marieke Peters

Winterkost

`In de arena`
Herman Joling

Zaterdag 28 oktober presenteert
Marieke Peters, dirigente Promises,
haar nieuwe CD in de kerk met
medewerking van Promises.
Een deel van de opbrengst van de CD
is bestemd voor Pink Ribbon. U bent
van harte welkom. Inloop vanaf
19.30 uur.
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Scheppingszondag

29 oktober 2017
De schepping: Not for sale, niet
voor de verkoop !
Leen Capel

Maarten Luther timmerde 500 jaar geleden flink
aan de weg. Hij was het bepaald niet eens met de
kerk van Rome. Hij stak zijn kritiek onder (kerk)
stoelen of banken. Hij spijkerde zijn mening, als
een soort graffiti, op de deur van de slotkapel in
Wittenberg:
“Genade is niet te koop”, not for sale, geen
handelswaar. Hij sloeg de spijker op de kop. Er zijn
nou eenmaal zaken die je alleen maar kunt krijgen.
Zo heeft de mensheid de Schepping gekregen, niet
gekocht. We mogen op de aarde wonen, haar
beheren en ervan leven.
In de viering van 29 oktober a.s. staat de Schepping
centraal, het geschenk van de Almachtige aan de
mensheid, aan ons allen. Ongeacht geloof, kleur,
ras en geaardheid.
Zoals de aarde de voedingsbodem biedt voor ons
dagelijks “brood”, lest het “water” onze dorst. In
deze viering staan we stil bij het element “vuur”.
Vuur zorgt voor warmte, voor licht en groei. In de
Bijbel wijst “de Vuurkolom” van God de weg door
de duisternis in de woestijn en is Jezus, ons
“lichtende” voorbeeld.
De actie van Maarten Luther ging als een “lopend
vuurtje” door de kerk. Leidde tot een omwenteling
in geloven en denken.
In onze tijd staan ook mensen “in vuur en vlam”
voor het behoud van onze aarde en wereld. De
aarde, daar is er maar eentje van en: op...is op!
Dit geschenk, van de Almachtige, moeten we
koesteren voor en met elkaar, gegeven aan de
mensheid: Have-not’s en de Have’s .
Dan wordt het feest van de schepping ……. een
koninklijk bruiloftsmaal.
Namens de werkgroep ‘Scheppingszondag’
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Najaarsconcertarrangement

Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg

Goede start van
Kliederkerk!
Ellen, Dianne, Matthijs en Daniëlle

Zondagmiddag 8 oktober 2017 heeft de eerste
kliederkerk in Huissen plaatsgevonden. Die middag
kwamen 21 kinderen met hun vader, moeder, opa
en oma samen ontdekken, samen vieren en als
afsluiting samen eten. Tijdens het ontdekken
waren de kinderen druk met verschillende
activiteiten rondom het thema : Onder de
regenboog. Er werd getimmerd, gekleid, gekleurd,
gevouwen, geverfd, kortom; een hoop geklieder.
Op zaterdag 11 november a.s. is het
Na het kliederen werd het tijd voor de viering.
najaarsconcertarrangement van Pastoraal
Matthijs vertelde over het verhaal van de Ark en
Diaconaal Centrum de Herberg er weer, bestaande
over God die heeft beloofd voor ons te zorgen. Er
uit een wandeling en/of een concert.
werden liedjes gezongen en Matthijs toverde met
hulp van Julia en Flore sneeuw in alle kleuren van
We wandelen deze keer door de Historische
de regenboog. Elke kleur stond voor iets waar je
Kelders van Arnhem. Jarenlang hebben dertig
blij van wordt. Iets wat we mogen ontvangen van
eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch
een ander of van God. Nadat we de zegen hadden
ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in
uitgezongen over de kinderen die onder het doek
2001 verandering in gekomen. Deze kelders zijn in
van de regenboog mochten staan, gingen we over
oude glorie gerestaureerd en inmiddels door
naar het laatste gedeelte van de middag. Samen
gangen onderling met elkaar verbonden.
afsluiten en nakletsen onder het genot van iets te
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het
drinken met gebak. Ook weer in alle kleuren van de
Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
regenboog.
Kortom, het was een kleurrijke middag waar we
’s Middags is het Koetshuis (Pietersbergseweg 19,
van hebben genoten. Nieuwe mensen ontmoeten,
6862 BT Oosterbeek) het decor waarin een
gezellig samen activiteiten ondernemen en samen
bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Musicus
met kinderen verhalen uit de bijbel ontdekken. Het
André van Vliet verzorgt ook ditmaal het
was een feest.
najaarsconcert. En zoals altijd wordt het een
Op 10 december is de volgende kliederkerk. Wil je
verrassend programma, samen met door hem
mee organiseren of helpen bij een activiteit; geef je
uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.
op! Dat kan via mail : kliederkerkhuissen@gmail.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met
com
koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Benieuwd geworden? Kom 10 december binnen
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen
lopen en neem je (klein)kinderen mee. Jullie zijn
concert: € 15,00.
van harte uitgenodigd .
De musici verlenen belangeloos hun medewerking;
de netto opbrengsten van deze dag komen volledig
Hopelijk tot dan!
ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg.
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.
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Foto impressie kliederkerk 8 oktober
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500 jaar Reformatie:
Lutherfilm en feestrede!!
Matthijs Glastra

Uit de folder die u in deze Sjaloom! kunt vinden,
noem ik de filmavond over Luther in onze kerk op
donderdag 26 oktober, aanvang 19.45 uur
(“Luther”, 2003, regie Erich Till, 120 minuten). Aan
de vooravond van Hervormingsdag een mooie
gelegenheid om het verhaal van Luther en de
reformatie in te leven. Gespaard tijdens een
blikseminslag besluit Maarten Luther monnik te
worden. Als priester krijgt hij steeds meer
(innerlijke) conflicten met de kerk. Hij spijkert zijn
commentaar en aanbevelingen in 95 stellingen op
de deur van de slotkerk in Wittenberg. Dit wordt
het begin van een hervormingsproces dat kerk en
samenleving ingrijpend zal veranderen.
Contactpersoon: Matthijs Glastra,
matthijsglastra@kpnmail.nl , 06 2129 4143

Oogstdienst in een
nieuw jasje!
Ada van Arkel

Op zondag 29 oktober 2017 besteden we in de
viering aandacht aan de ‘oogst’. Traditioneel werd
er fruit ingezameld. Het ingezamelde fruit werd
verdeeld en naar onze oudere en zieke
gemeenteleden gebracht. Een mooi moment voor
contact, ontmoeting of soms een gesprek.
Dit jaar gaat het anders: we blijven delen van onze
‘oogst’. Oudere (80+) en zieke gemeenteleden
krijgen een klein plantje als groet van ons allen. Als
vanouds wordt gevraagd om na de dienst één of
meerdere plantjes weg te brengen.
Maar we doen meer: we willen pakken sap
inzamelen. De pakken sap – het maakt niet uit
welke smaak – worden naar het Stoelenproject De
Duif in Arnhem gebracht. En afhankelijk van de
hoeveelheid pakken ook naar een vestiging van het
Leger des Heils in Arnhem. Voor beide organisaties
is het een extraatje voor hun bezoekers naast een
kopje koffie of thee.
Uw pak sap of misschien meerdere pakken kunt u
in de kerk brengen tijdens de vrijdagmiddaginloop
(27 oktober 2017 tussen 14.00 en 16.00 uur) of
gewoon voor de dienst op zondagmorgen 29
oktober 2017 om 10.00 uur. Wij, de diaconie,
zorgen ervoor dat de pakken sap op hun
bestemming komen.
We doen nòg meer: er gaat een extra groot boeket
bloemen van ons als groet naar onze buren –
woonzorgcentrum Sancta Maria, gevestigd in Het
Convent.

Ook zeer de moeite waard: de feestelijke lezing
door historicus Emile Smit in de Theaterkerk in
Bemmel op dinsdag 31 oktober om 20.00 uur.
Emile Smit zal ingaan op de vraag: wat heeft 500
jaar Reformatie de inwoners van Lingewaard
Namens de diaconie: alvast bedankt voor uw
gebracht? Meerdere kerkgemeenschappen en
bijdrage!
historische kringen in Lingewaard hebben hierbij
hun inbreng gehad. De situatie van de protestantse
kerken in Lingewaard anno 2017 zal door Emile
Smit eveneens worden belicht. De lezing is gratis
toegankelijk. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u
voor de lezing aan te melden via:
ressenshistorie@outlook.com onder vermelding
van “lezing 31 oktober”.
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Uitnodiging
Ressen, oktober 2017
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd,
als bestuurders en vertegenwoordigers van de
gemeente Lingewaard, als lid van de
dorpsgemeenschap van Ressen, als
verantwoordelijken voor de verschillende
kerkgemeenschappen binnen Lingewaard,
als leden van de historische kringen binnen
Lingewaard, als leden en belangstellenden van de
rooms-katholieke parochies en de protestantse
gemeenten, als sponsors van de activiteiten
rondom 31 oktober 2017: Ressen en Lingewaard in
het licht van 500 jaar Reformatie, als vrijwilligers
van de weekendopenstelling van de kerk in Ressen,
als mensen die hebben bijgedragen aan de uitgave
van het boek “Reformatie in Ressen”, als
geïnteresseerden….
om een drietal prachtige activiteiten in en vanuit
Ressen bij te wonen, in het kader van de herdenking
rondom 500 jaar Reformatie.
Deze activiteiten worden georganiseerd door de
werkgroep: “Ressens Historie”, van de protestantse
gemeente De Vierplek en de historische kring
Bemmel-Haalderen-Ressen.

Bij de opening van de expositie wordt het
prachtige boek “Reformatie in Ressen”
gepresenteerd, geschreven door een
schrijverscollectief uit de kerkgemeenschap De
Vierplek en de historische kring BemmelHaalderen-Ressen. Het boek is te koop tijdens
de expositie en in de regionale boekhandels
voor € 12,50.
LEZING OP DINSDAG 31 OKTOBER 2017 DOOR
HISTORICUS EMILE SMIT IN DE THEATERKERK
TE BEMMEL:
“Wat heeft 500 jaar Reformatie in Lingewaard
gebracht?”

Historicus Emile Smit put uit de verschillende
geschiedenissen en ervaringen die in dit unieke
samenwerkingsproject bijeen zijn gebracht
door de dorpsgemeenschap van Ressen, de
gezamenlijke kerken van Lingewaard en de
historische kringen van de dorpen in
Lingewaard, over hetgeen 500 jaar
protestantisme in deze regio gebracht en
veroorzaakt heeft.
Graag willen wij u ontvangen in de Theaterkerk
De drie activiteiten betreffen:
in Bemmel voor deze feestelijke lezing, die
DE EXPOSITIE IN DE KERK IN RESSEN: over de
plaats vindt op dinsdagavond 31 oktober 2017
geschiedenis van één van de oudste kerken in
om 20.00 uur. Komt allen, dit wilt u niet
Nederland, mét nieuwe vondsten uit oude
missen! De lezing is gratis toegankelijk. Wel
archieven.
verzoeken wij u vriendelijk om u voor de lezing
aan te melden via: ressenshistorie@outlook.
Op zaterdagochtend 28 oktober 2017 om 11.00 uur,
com onder vermelding van “lezing 31 oktober”.
wordt de expositie geopend door wethouder
Theo Peren, namens het college van B&W van de
Namens de Werkgroep “Ressens Historie”, de
gemeente Lingewaard.
commissie Publiciteit,
De expositie is geopend tot en met dinsdag 31
Danièlle Brouwer, Dick Kruyt, Herman
oktober 2017. De openingstijden van de expositie
Teunissen
zijn: zaterdag 28 oktober van 11.00 uur tot 17.00
uur, zondag 29 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur,
maandag 30 oktober van 11.00 uur tot 20.00 uur en
dinsdag 31 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur. De
expositie is gratis toegankelijk.
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Opbrengst collectes

College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt

Juli 2017
Pastoraat en eredienst
Werk aan de kerk
Jeugdwerk PKN
Totaal
Augustus 2017
Pastoraat en eredienst
Werk aan de Kerk
Totaal
September 2107
Pastoraat en eredienst
Werk aan de Kerk

Diaconie

180,66
115,91
54,50
351,07
186,30
118,00
304,30
154,27
91,80
246,07

Roelof Smelt

Juli 2017
Stichting Loes, Huissen
Stichting De Herberg, Oosterbeek
Leprazending Nederland
Stichting Het Kruispunt
Stichting Leergeld
Stichting De Instap, Arnhem
De Rudolphstichting
Augustus 2017
Kinderhospice Binnenveld
Vluchtelingenwerk O-Ned.
KIA – Zending Egypte
Roosevelthuis - Hydepark
Voedselbank Arnhem e/o
Noodhulp Nepal Bangladesh
September 2017
Stichting De Herberg, Oosterbeek
Kerkradio
Stichting Het Kruispunt
Leprazending
Noodhulp Cuba
Stichting Leergeld Arnhem
Allen hartelijk dank voor deze
gewaardeerde bijdragen !
14

45,32
34,80
58,00
53,02
37,65
49,80
39,40
317,99
49,30
30,00
52,60
57,25
94,80
97,40
381,35
70,05
63,30
38,80
39,15
161,10
38,85
411,25

Diaconie: Open
Theologisch Seminarie
(OTS) in Pakistan
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: Stichting
Leergeld Oost Betuwe
Collecte 26 november 2017

Jan Rietveld
In december 2014 is Stichting Leergeld Oost Betuwe
opgericht. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen
om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Zij
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld, en ook wij
als Protestantse Gemeente, willen deze kinderen mee
laten doen !
Leergeld Oost Betuwe is actief in Lingewaard en
Overbetuwe. In deze gemeentes groeien 700 kinderen
van 4 tot 18 jaar op in een gezin met een inkomen rond
het bijstandsniveau. Zo zijn de almaar duurder
wordende schoolreisjes voor steeds meer mensen niet
meer te betalen. Leergeld helpt waar nodig met een
financiële bijdrage, of helpt bij de aanschaf van een
muziekinstrument, een fiets of een computer. Daarvoor
wordt altijd een inkomenstoets uitgevoerd en staat het
belang van het kind voorop. De financiële middelen zijn
afkomstig van giften en sponsoring door verenigingen,
ondernemingen, stichtingen, kerken en particulieren.
Sjaloom! Herfst 2017

Terugblik Bridging
Gaps

Van welke kerk bent u?

De kerk is er voor iedereen, ongeacht leeftijd,
afkomst of nationaliteit. Zo zijn op uitnodiging van
de Theologische Faculteit van de VU in Amsterdam
begin september 15 theologiestudenten naar
Nederland afgereisd voor een bezoek van twee
maanden aan ons land. De studenten zijn
afkomstig uit verschillende landen in Europa en uit
andere werelddelen, van Zuid-Amerika tot Azië.
Een aantal weekeinden zijn zij te gast bij kerkelijke
gemeentes, verspreid over ons land.
In overleg met de VU ontvingen wij in Huissen in
het weekeinde van 30 september op 1 oktober
Stanislav Bondar uit Ukraïne en Ephraïm Moawad
uit Egypte. Voor de nacht werd hun een prachtig
verzorgd verblijf gepresenteerd door Everdien en
Leo Scheltinga en door Yolanda en Wijchert de Wit.
Samen met een aantal van onze gemeenteleden
maakten “onze” studenten onder meer kennis met
de geschiedenis van Nederland, de basis van de
maatschappij van nu. Zaterdagmiddag toonden wij
hun een deel van deze historie in het
Openluchtmuseum Arnhem, waar zij ook voor het
eerst kennismaakten met producten die nog altijd
populair zijn, zoals poffertjes en kandij. Deze
belevenis werd op zondagmiddag aangevuld met
een bezoek aan het gerestaureerde Fort
Pannerden. Hier werden wij rondgeleid door een
gids, die het fort met pakkende verhalen tot leven
bracht. Met deze activiteiten, en vooral ook in de
kerkdienst op zondagmorgen en tijdens de
gezamenlijke maaltijden, werd door de studenten
in door hen uitgesproken gebeden in de eigen taal
en in de vele gesprekken een band gelegd tussen
onze gemeente en de kerk in Egypte en in Ukraïne.

Die vraag krijg ik nog weleens te horen.
Dan antwoord ik: Ik ben Hervormd geboren.
Maar ja, wat geef je daarmee eigenlijk aan?
Met Hervormd kun je alle kanten opgaan!
En dus vul ik aan: Rechtzinnig daarenboven.
Dat is een vrij zinnige manier van geloven.

Ingezonden door Peter Aagenborg

Jan Rietveld
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Maar toen ik jong was, is mij geleerd:
Een goed woord voor Hervormd is Gereformeerd.
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk.
Ik ben christelijk, zo is me geleerd.
Dus ben ik ook christelijk-gereformeerd.
Ik kan ook zeggen - dat kan er mee door Dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop.
Dus vast en zeker Vrijgemaakt ben ik ook.
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet
Past baptistengemeente me ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks het pinksterfeest voor.
Dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor;
En omdat het steeds om het Evangelie gaat,
Kan Evangelische gemeente ook geen kwaad.
Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag
Dat is en reden dat ik me ook apostolisch noemen mag
Tenslotte is het gewoon een feit publiek
Dat de kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.
Nu weet u bij welke gemeente ik behoor.
Of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
U hebt gelijk! Die namen, wat een gedoe!
Daarom wens ik u van harte toe
Dat op de vraag: Waar hoort u bij? Van wie bent u?
Uw antwoord zij: Van Christus ben ik!
Straks en ............. Nu!.
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Ledenmutaties

Vrijdagmiddag

Shelly Goes

Nieske Visser en Mariette van Herwijnen

periode 26-8 t/m 6-10-2017

Inschrijvingen
Dhr. G.E. Jansen van Beek, Koperslagerstraat 15,
6851 CH HUISSEN
Mevr. A.H.L. Renson, Plaza 55, 6852 RM HUISSEN
Dhr. F. Peters, Plaza 91, 6852 RM HUISSEN
Mevr. J.J. Bol - de Vries, Raadhuisplein 1, k 105,
6851 BW HUISSEN
Mevr. N.Y. Onnekink, Stoeterij 26, 6851 NW
HUISSEN
Mevr. L. Borgers, Langekerkstraat 23, 6851 BM
HUISSEN
Dhr. H. Hendriksen, Corso 6, 6851 VS HUISSEN

Zonnepaneel

Vier jaar lang was er verkoop van cadeauartikelen
tijdens de vrijdagmiddaginloop. De cadeautjes
varieerden van vlaggenslingers, shawls, leren
babyslofjes, etuis tot en met zelfgemaakte
mosterd, chutney en jam.
Geweldig hoe creatief en actief gemeenteleden
waren!
De opbrengst was voor een eigen vrijdagmiddaginloop zonnepaneel. Het is gelukt. Gespaard 400
euro dus een zonnepaneel. Het bedrag is
overgemaakte naar de kerkrentmeester.
Alle bezoekers en medewerkers van de inloop: “We
mogen trots zijn, het is gelukt”.

Overleden
Dhr. A.H. Janssen, de Geer 20, 6851 ED HUISSEN
Verhuizingen binnen wijkgemeente
Mevr. A. Versteeg
van: De Markies 15, 6852 AH HUISSEN naar:
Marshallstraat 7 , 6852 AR HUISSEN
Vertrokken:

Mevr. M.C.C.G. van Meerten, van: Black
Alicante 115 , 6851 VJ HUISSEN
naar: Buitenland
Dhr. J.W. Meulemans en Mevr. L. Meulemans
- van der Ros, van: Groningensingel 927, 6835
GK ARNHEM naar: Burg Van Thielhof 88,
6602 JD WIJCHEN
Uitschrijvingen:
Dhr. A.J. Dijkgraaf en Mevr. J. Dijkgraaf - Plomp,
Koerierstraat 19, 6852 TA HUISSEN
Mevr. J. Wagenaar - Meuzelaar, Koelhuisstraat 42
6851 NA HUISSEN
Mevr. H. Baars - de Jong, Dullert 17,6852 MA
HUISSEN
Mevr. M.A. Spijker, Tribunusallee 19, 6852 RJ
HUISSEN
Mevr. N.J.C. van Brederoode, Gochsestraat 19
6851 JD HUISSEN
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ADVENTSKALENDER

Diaconie
De Adventskalender is weer beschikbaar ! De
teksten draaien allemaal rond het thema
'Kwetsbaar als een kind'. De Adventskalender sluit
aan bij het thema van de kerstcampagne van Kerk
in Actie "Geef hoop aan een kind op de vlucht".
Indien u hiervan een exemplaar wilt ontvangen
vragen wij als diaconie aan u, uw naam in te vullen
op een lijst die op het prikbord in de hal van de
kerk zal worden gehangen. De kosten zijn € 6,99
Ook kunt u deze bestellen via het e.mailadres
willianne_langeweg@hotmail.com

Sjaloom! Herfst 2017

Wij gedenken

Barend Maters
15 september 1940 - 4 oktober
2017
Matthijs Glastra

Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden
Een man, oprecht, waar je altijd op kon bouwen
Jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven
Liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt
gegeven

HOOGWATER
Jan Willem Faasse

Harde wind en hoogwater maakten een tocht naar
het ilôt Saint Michel niet mogelijk. Dus maar een
andere plek gekozen om een kaarsje op te steken
voor ‘stad en ommelanden’.
Ditmaal in de kerk van de vissersplaats Cancale.
Een kerk met verrassend mooie glas-in-lood
ramen. In deze kerk is veel aandacht voor de in
2009 heilig verklaarde zuster Sainte Jeanne Jugan.
Stichter van de congregatie van de Kleine Zusters
van de Armen. Zij richtte zich op het helpen van
met name alleenstaande oudere vrouwen.

Barend Maters, eerlijk en oprecht. Zacht en
vriendelijk. Duidelijk, een man een man, een
woord een woord. Zo heeft hij geleefd en geloofd,
en had hij grote moeite met onrecht en lijden en
de (geloofs)vragen die dat oproept. Wat is het
leven kostbaar, maar ook vreselijk kwetsbaar.
Hij hield van het leven, van alle mensen die zijn
leven deelde. Wij wensen Martha, kinderen en
kleinkinderen kracht en troost toe voor de
komende tijd.
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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
Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,diaconie@pknhuissen.nl NL57 RABO 0124 0698 86
reknr: NL23 RABO 0124 0915 47 o.v.v. Sjaloom!
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Adressen

Collectebonnen:
NL23 RABO 0124 0915 47
Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421 per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-)
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over of €10,- (20 bonnen €0,50)
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.
Kerkbalans: NL23 RABO 0124 0915 47
Webmaster: Marja Huson - ter Avest
Werk aan de kerk 2.0: NL51 RABO 1240 2455 99
webmaster@pknhuissen.nl
Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Ledenadministratie:
Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@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

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam
telefoon
mobiel
Gerdine Dijkstra
3255658 0611872505
Huub Langeweg
3252347 0612444413

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Yolanda de Wit
3252959
Daniëlle van Deutekom
Jonathan van Deutekom

Rooster kosters:
04/10-10/10
11/10-17/10
18/10-24/10
25/10-31/10
01/11-07/11
08/11-14/11
15/11-21/11
22/11-28/11
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Huub Langeweg
Gerdine Dijkstra
Yolanda de Wit
Daniëlle en Jonathan van
Deutekom
Huub Langeweg
Gerdine Dijkstra
Yolanda de Wit
Daniëlle en Jonathan van
Deutekom

0654954070
0657214070
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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Man van het jaar 2017
Martin Luther
Ria Berends

Bron: Museum Catharijneconvent Utrecht
(22 september 2017 t/m 28 januari 2018)
Maarten Luther, man van het jaar 2017?
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur
in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende.
Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze
veelbesproken ‘man van het jaar’.
Spotprenten en kunstwerken geven een beeld van het eerste grote ‘media event’ dat 500 jaar geleden
plaatsvond
Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist,
vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar?
Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling Luther op zoek naar de onbekende man achter 500
jaar Reformatie.
Deze tentoonstelling toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke,
reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook
herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het
enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn
ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.

Luther neemt de bezoeker mee naar een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, wanneer de
kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich
uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Deze actie leidt tot een schisma, dat
ook onuitwisbare sporen nalaat op maatschappelijk en politiek gebied en Europa religieus en cultureel
verdeelt
Vragen die deze tentoonstelling over Luther aan de orde stelt zijn divers en actueler dan ooit. Hoe lukte
het Luther om van onbekende monnik uit te groeien tot de icoon van de Reformatie? Welke
vernieuwende propagandamiddelen wist hij 500 jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij
voerde? Hoe wist hij zóveel mensen te bereiken en overtuigen van zijn ideeën? Op welke wijze
ontketende Luther de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis? En: wat zijn de raakvlakken
met onze huidige tijd?
Bent u na het lezen van dit artikel ook nieuwsgierig en wilt u ook graag naar de tentoonstelling? Dit is
mogelijk. We plannen weer een bezoek. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal of via e-mail: Ria.
Berends@planet.nl. Graag voor 30 oktober. In overleg stellen we dan een datum vast.
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Wij leven van genade (Lutherlied)
Wij leven van genade, God,
door u alleen gegeven,
niet door mijn ijver in mijn trots
of mijn lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.
Een druppel dauw, een roos ontluikt,
u bent er en nog kleiner.
En u gaat boven alles uit,
zo groot, voorbij de einder.
Vermomd en onnaspeurbaar, God,
bent u verborgen voor ons tot
wij u in Christus' kruis zien.
Spreek tot ons door uw levend Woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,
wij binden ons met Christus’ naam
en mogen in hem leven.
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