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Welkom in het leven lieve kleine
Matthijs Glastra
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Het was in sommige streken van Nederland een oud gebruik: bij de geboorte van een kind 
maakte je een geboortekussen. Een prachtentree in het leven: welkom jij lieve kleine. Hier, een 
zacht kussen. Wij zullen jou zachtjes en in zachtheid ontvangen. Wij hopen dat er voor jou een 
plek zal zijn waar jij jouw lijf en hoofd te rusten kunt leggen. En als je valt in het leven, of als het 
tegenvalt (en dat doet leven óók) dat je dan zacht wordt opgevangen en weer op zult staan. 
Welkom lieve mens, dat het leven goed en zacht voor jou mag zijn. Wie zulke welkomstwoorden 
uitspreekt, maakt zich schatplichtig. Daar zullen we dan samen zorg voor moeten dragen. Wie 
‘welkom’ zegt, maakt zich medeverantwoordelijk voor de toekomst van dit nieuwgeboren leven. 

De viering van scheppingszondag begon met vuur. Vuur geeft heerlijke warmte, maar kan ook 
vreselijk vernietigen. Op de vraag ‘wat mag van jou wel weggeruimd worden uit deze wereld?’ 
kwam het antwoord: de hardheid en verharding in onze samen(?)leving. Ik zou graag wat meer 
zachtheid tussen mensen zien. Er was instemming en het riep herkenning op. Ja, ons leven mag 
best iets zachter, we spreken (schreeuwen) en leven op veel te harde toon. Wat fijn dat het dan 
kerst wordt. “Wek mijn zachtheid weer” is het thema van de kerstviering. Kerstfeest: een zacht 
kussentje in een harde wereld.

Deze weken draait in Nederland de Zweedse film “The Square”, het vierkant. Winnaar van de 
Gouden Palm in Cannes, grote kandidaat voor een Oscar voor beste buitenlandse film. Christian, 
directeur van een kunstmuseum, kan dankzij een legaat een groots en kostbaar kunstproject 
aankopen. Het is een led-lichtkabel die in een vierkant van 4 bij 4 meter wordt gelegd op de 
binnenplaats van het museum. Zo ligt daar een lichtend vierkant, in de woorden van de 
kunstenaar: een symbolische ruimte voor medemenselijkheid. In een wereld vol individualisten 
creëer ik een plek waar ruimte voor anderen is. Als je in het vierkant stapt, wordt jou gevraagd 
ruimte en aandacht te maken voor de mensen om jou heen. In het vierkant is iedereen gelijk en 
heeft iedereen dezelfde rechten en plichten. Iedereen helpt elkaar. De film onderzoekt met veel 
ironie, humor en een kritische blik dit soort mooie gedachten, holle woorden en loze gebaren. 
Wat een kunstenaarsgeklets. Hoe bizar: een lichtkabeltje van een paar meter noem je opeens 
kunst en daar betaal je kapitalen voor?? Maar Christian verdedigt vol verve het hele project: 
mensen, ik geloof in zo’n ruimte van vertrouwen en verdraagzaamheid! Niet toevallig is zijn 
naam Christian….

Maar wat heb je aan mooie kunstidealen en humane waarden als ‘vertrouwen en 
verdraagzaamheid’ als in het echte leven jouw portemonnee en telefoon gestolen worden? Dan 
ontstaat er paniek en boosheid, ongemak en onbehagen, gaat Christian voor eigen rechter spelen 
en raakt hij in een web van goede en kwade bedoelingen volledig verstrikt. De film laat ons de 
botsing ervaren tussen ideaal en werkelijkheid. De werkelijkheid is dat er buiten het museum 
geen lichtende vierkantjes zijn waar iedereen gelijk en welkom is. Daar zijn zwervers en 
bedelaars. Daar moet je de ander juist niet vertrouwen. Daar zijn migrantenwijken. Tweedeling 
en verharding. Machtsmisbruik. Verloedering van wijken. Beschadigde mensen. We zijn helemaal 
niet gelijk! In die harde werkelijkheid kan ik alleen maar (over)leven door het spel hard mee te 
spelen.
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Dan zijn er opeens van die momentjes dat 
er in die harde werkelijkheid ‘barstjes 
ontstaan waardoor het licht naar binnen kan 
vallen’. Christian wordt door een 
immigrantenjongetje toegesproken en op 
zijn plek gezet. Zijn er de blikken en de 
vragen van zijn twee dochtertjes die vanaf 
de achterbank van de auto hem opeens 
‘anders’ maken. Hem in een vierkantje van 
licht zetten. Kinderen maken hem zachter 
(óók: eerlijker en duidelijker!!) en verbinden 
hem met het leven, met zichzelf. “Wek mijn 
zachtheid weer, geef mij terug de ogen van 
een kind”.

"Terwijl we het niet laten blijken, dat werelden in ons bezwijken, kijkt het kind ons aan."
Ontroerende, ontwapenende openingswoorden van het gedicht “Kind” van Gerrit Achterberg. En ik 
denk net zo vaak geciteerd (zeker in deze kersttijd) zijn de woorden van Muus Jacobse:

Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.
O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft hij zich nog niet van ons afgewend.

De woorden van Muus Jacobse zijn opgetekend in oorlogstijd. Een gedicht als een lichtend vierkant niet 
naast een harde wereld, maar middenin deze wereld. Kerst is niet iets wat er bij (naast) komt, maar 
wat in dit leven met ons meetrekt. Blijvend! Wie een leven met kinderen aangaat, gaat een avontuur 
voor het leven aan. Blijvend, met vallen en opstaan, hard vallen en dan tóch zacht verder gaan. Het 
Kind roept iets van het kind in ons op. Het is welkom, niet omdat het onze verwachtingen vervult, maar 
omdat het ons bepaalt bij de essentie van het leven: zorg en aandacht. Want alleen daar blijven wij 
mensen bij.

De film helpt mij om het woord ‘Kind’ te vertalen met ‘vierkant van licht’. Kerst helpt mij om te blijven 
geloven dat er in deze wereld kleine vierkantjes van licht zijn, plekken waar mensen elkaar ontmoeten 
in vertrouwen en kwetsbaarheid. De regisseur noemt kunst en cultuur als zulke plekken in onze 
samenleving. Ik ervaar dat religies en geloof ook zo’n plek kunnen zijn om met jezelf, anderen en de 
Ander in gesprek te gaan. Voor vertrouwen en verdraagzaamheid heb je geen duur legaat nodig! 
Vertrouw je toe aan wat is, aan wat er gebeurt.

Het kunstwerk kreeg een plek in de binnenplaats van het museum. Veilig, afgeschermd, een eigen 
taaltje vol mooie woorden. De echte kunst is natuurlijk om het vierkant mee te nemen naar buiten toe. 
Jezus wordt niet veilig binnenin een mooie tempel geboren, maar langs de kant van de weg. Een 
straatkind, een vluchtelingenkind. Het leven is niet altijd lief. Kerst is niet altijd een harmonieus en 
warm thuis. 
Welkom jij lieve kleine. Dank je wel plek van licht. Dat wij elkaar zullen zien zoals wij zijn. Welkom jij 
mensenkind. Welkom jij in ons leven God.



Van de redactie
Matthijs Glastra

Lichtpuntjes

    Soms zijn ze groot
    soms zijn ze klein
    je hoeft ze niet te zoeken
    je kunt er ook een zijn

Dit nummer van “Sjaloom” staat vol met verhalen 
over licht(puntjes). Vieringen, activiteiten en 
ontmoetingen. Kerk en geloven kunnen in een 
mensenleven vervagen en ‘ver weg’ op afstand 
geraken – tegelijkertijd voelen en ervaren velen het 
verhaal van het Kerstkind en vrede op aarde als ‘heel 
dichtbij’. Dit kerkblad neemt ons mee, ver weg naar 
Cuba en Myanmar. En blijft heel dicht bij huis: er valt 
in Huissen veel te vieren. De redactie hoopt dat de 
woorden en illustraties van dit nummer tot 
inspirerende en hoopvolle lichtpuntjes 
zullen worden. En wenst u gezegende 
Kerstdagen  en veel lichtpuntjes 
in het nieuwe jaar.
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Agenda
Zie ook zondagsm@il

Thema-avonden en kringen (zie folder)
26 november
29 november

30 november
2 december
3 december
9 december
10 december
11 december
13 december      
17 december 
24 december

7 januari 2018
10 januari 
11 januari 
20 januari 
21 januari
elke maandag 
t/m vrijdag
NB: 4-plek.nl

Gendt Catecheseproject kinderen
*Angeren Filosofiekring
*?? Eat and greet
Ressen Basiscursus geloven
Ressen Pelgrimswandeling
Gendt Catecheseproject kinderen
Ressen Kerstgala
Huissen Kliederkerk
Gendt Catecheseproject kinderen
Angeren Filosofiekring
Gendt Catecheseproject kinderen
Gendt Catecheseproject kinderen, 
kinderkerstviering
Ressen Pleisterplaatsviering
Angeren Filosofiekring
Ressen Basiscursus geloven
Ressen Retraitedag
?? Eat and greet
Ressen 8.45-9.30 uur 
ochtendgebed
Spiritueel Café

26 november
29 november, 
5 december, 
13 december
9 december
10 december
22 december
22 december 
28 december
18 januari 2018
19 januari 2018

Kerk: nabespreking preek
Kerk: Voltooid leven:
resp. 10 uur of 20 uur

Huissen bij kaarslicht
Kliederkerk 13.30-16.00 uur
Kinderkerstzang 16.00  – 17.00 uur
Kerstgourmet vanaf 19.30 uur
Kerststallentocht
Meet & Greet
Eten in de kerk

Andere data

Kinderkerstzang
Op vrijdagmiddag 22 december van 16.00 tot 17.00 
uur organiseren we een kinderkerstzang voor ouders 
met kinderen in de basisschoolleeftijd. We gaan 
ongeveer een half uur samen kerstliedjes zingen, 
zelf muziek maken, lekker meezingen in kerstsfeer. 
Daarna is er chocomelk met wat lekkers en dan 
begint de kerstvakantie!
Van harte welkom!



Zondag 14 januari 
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld,  Barneveld / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk
Zondag 21 januari 
Voorganger: Mevrouw E. Morelissen
Collectes:  Rodolfo La Marina / Pastoraat en 
Eredienst / Oecumene

Zondag 26 november
Voorganger: Mw. Ds. R. van de Waall, Frankrijk
Collectes:  Stichting Leergeld, Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Rudolphstichting
Zondag 3 december
Eerste Advent – Ad te Domine Levavi
Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Vluchtelingenwerk Oost Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Missionair werk en kerkgroei
Zondag 10 december
Tweede Advent – Populus Sion
Voorganger: Mw. Ds. F. van de Hoek (Arnhem)
Collectes:  Kinderhospice Binnenveld, Barneveld / 
Pastoraat en Eredienst / Amnesty International
Zondag 17 december
Derde Advent – Gaudete
Brandenburg / Amnesty International
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Stichting Loes, Huissen / Pastoraat en 
Eredienst / Pastoraat
Zondag 24 december
Vierde Advent – Rorate – Morgengebed
Voorganger: Ds. Th. De Zwart (Arnhem)
Collecte:  n.n.b. / Pastoraat en Eredienst /Pastoraat 
Kerstavond 22.00 uur
m.m.v. Cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Leergeld, Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Voedselbank Arnhem e.o.
Kerstmorgen 25 december
Voorganger:  Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Loes, Huissen / Pastoraat en 
Eredienst / Kinderen in de knel: kindervluchtelingen 
Syrië (zie artikel)
Zondag 31 december 2017
Oudjaarsdag
Voorganger: Ds. B. Grandia (Doesburg)
Collectes:  Daklozen / Pastoraat en Eredienst / Werk 
aan de kerk
Zondag 7 januari 2018
Dienst van Schrift en Tafel
Nieuwjaarsbegroeting
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
n.n.b.
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aanvang 10 uur 
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Korte avondmaals-viering 
's middags - 3 december 
om 16.00 uur
Matthijs Glastra

Twee keer per jaar is er een ‘extra moment’ om 
samen het avondmaal 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 3 december. U kunt zich opgeven, 
maar u mag ons ook verrassen. . . 
Opgave/informatie /vervoer : 

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
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Ver weg – heel dichtbij
Advent en Kerst 2017
Matthijs Glastra / Theo de Zwart

De Amerikaanse singer-songwriter Townes van 
Zand was een breekbare zanger, hij maakte songs 
vol triestigheid en tederheid. Veel songs gaan over 
het verliezen en toch steeds weer blijven verlangen 
naar de liefde. In “Tower Song” zingt hij over twee 
mensen die elkaar kwijt zijn geraakt, onderweg 
verloren omdat er bij stukjes en beetjes een muur 
tussen hen in komt te staan. En jij verwachtte zó 
veel van mij – aan die torenhoge verwachtingen 
kon ik niet voldoen. Dat moest wel instorten. “So 
close and yet so far away”.
Dit lied kwam naar boven toen Theo de Zwart en ik 
samen in gesprek waren over de diensten in de 
Adventstijd. Het gaat over Jesaja – volk in 
ballingschap, de woestijn, de verloren liefde met 
God. God lijkt heel ver weg. En we ontmoeten 
Maria: God komt heel dichtbij in haar en in ons 
leven. Bijbelverhalen die lezen als een liefdeslied 
tussen God en mensen: ver weg, heel dichtbij!
In de Adventstijd en Veertigdagentijd bereiden we 
ons voor. Is er meer aandacht voor inkeer. Dat 
raakt vaak aan de spanning tussen ver weg & heel 
dichtbij. Over onze hoop en waar je moedeloos van 
kunt worden. Dat ik soms vol energie zit, 
levenskracht en zin, maar dat dat opeens kan 
leeglopen, beetje somber, onverschillig. Heb ik 
vertrouwen in de toekomst, in het leven ?? Ja en  
nee, soms bijna niet en dan opeens gloeit en tintelt 
het. Het raakt ook aan ons geloven: soms ver weg, 
dan ineens heel dichtbij.
Townes van Zand kijkt in dit lied achterom.  De 
geliefde is weg, heel ver weg. Voorbij, over en uit. 
En tóch, opeens zijn er momenten: dan ben je er 
toch nog, heel dichtbij. Herinneringen, gedachten 
die ik niet uit kan wissen. Betekenisvolle 
momenten die niet verloren gaan. We lezen in de 
Bijbel over God en mensen , over liefde en geluk, 
over verdriet en pijn. Soms zijn we daarin elkaar 
heel nabij, soms ook helemaal kwijt.

3 , 10 en 17 december:  ver weg & ver-wachten

3 december  – Jesaja 40: 1-11   Moed inspreken
10 december-  Jesaja 2: 1-5   Blijven geloven in
                                                          de   vrede
17 december - Jesaja 35: 1-10   Een woestijn vol 
                                                          bloemen

24 december en 25 december: God komt dichtbij

24 december  4e advent/morgendienst – gegroet 
                                                                             Maria
   Lucas 1 : 26-38  De engel 
                             Gabriel verschijnt aan Maria 
24 december Kerstnacht -  zo dichtbij!
   Lucas 2: 1-15 Jezus wordt geboren
25 december   Kerstfeest – welkom in het leven 
                             lieve kleine!
   Lucas 2: 16 – 21 – de herders gaan
                             op bezoek bij Jezus
   En wij vieren het feest van de doop 
                             van Julian van Eekeren !

‘Wat houdt mij bezig, 
wat beweegt mij?’ 
Inspiratieavond donderdag 9 november 2017
Marja Huson

Met ongeveer 25 gemeenteleden hebben we in 
tweetallen gesproken over wat ons bezig houdt. 
Leidend voor dit gesprek is de nieuwe structuur 
met daarbij een aantal kernwoorden: geloven, 
oecumene, jongeren, kerk in Huissen, gebruik van 
het gebouw en toekomst. Per tweetallen gingen we 
hierover in gesprek. We maken hiervan twee 
kaarten voor een memory-spel. Deze weerslag van 
de gesprekken gaan we gebruiken als input voor 
het beleidsplan. In plaats van een voorstel vanuit 
de kerkenraad gebruiken we dat wat leeft in de 
gemeente als basis voor het gemeentebeleid, ons 
handelen. Na het spelen van het spel besluiten we 
de avond met een drankje en bewonderen we de 
stofkeuze voor gordijnen en lopers voor de 
pleinzaal. Al met al een gezellige en inspirerende 
avond.  



Symbolisch 
bloemschikken  
Adventstijd en Kerstmis
Hennie Klaasen Bos
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Na een prettige samenwerking wat betreft de 
symbolische schikking in de 40-dagentijd hebben 
Bea van Groezen, Mariette van Herwijnen, Riek 
Siekman en ik na overleg met de werkgroep Vieren 
besloten in de komende Adventstijd weer creatief 
bezig te zijn. Wij zien ernaar uit.
In de Adventstijd denken we aan de toekomst, aan 
wat komen gaat. In deze periode komt in de 
oudtestamentische lezing Jesaja aan het woord. Hij 
spreekt moed in, blijft erin geloven dat eens de 
vrede komt en droomt van een woestijn vol 
bloemen. Op deze manier beschrijft hij de belofte 
van God dat er een dag zal komen dat alles ten 
goede keert.
Onderwerp van de schikking:  Hemel en Aarde
Eerste Advent: 
Klimopranken reiken naar beneden, een symbool 
van trouw. Een bol met ontluikende knoppen 
verwijst naar nieuw leven dat komen gaat.
Tweede Advent:
De druivenstronk verwijst naar de levende 
druivenstam en benadrukt het doorgaan van 
generaties. Er zal een kind geboren worden uit de 
stam van Isai, dat een bijzonder leven zal hebben.
Derde Advent: 
De aarde raakt de hemel. De ranken van de klimop 
zijn samengevoegd tot een sterke spiraal. De 
bloeiende kerstroos symboliseert het feest dat 
komen gaat.
Vierde Advent:
De aarde raakt de hemel. Gods trouw aan de aarde 
is verbeeld in de krans van klimop.
Kerstmis:
Er straalt een ster aan het firmament: er is een kind 
geboren! Het is feest: nieuw leven, het doorgaan 
van generaties. We houden moed, blijven geloven 
in vrede en dromen van een woestijn vol bloemen. 

'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 op een BAG-
groep, of een groepje mensen uit de buurt , of 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  mee “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 (u krijgt de preek van te voren thuis!): 
Matthijs Glastra , matthijsglastra@kpnmail.nl ,
 06 2129 4143

“Je sterfdag is beter dan 
je geboortedag”
- in gesprek met Prediker over 
‘voltooid leven’- 
Matthijs 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 
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Diaconie in Adventstijd
Ada van Arkel

In deze Adventstijd zijn er een aantal activiteiten 
die de diaconie organiseert. Soms vragen we om 
uw medewerking, soms wordt u uitgenodigd om 
deel te nemen en soms hoeft u alleen maar te 
luisteren.

Huissen bij Kaarslicht!
Ada van Arkel

Zaterdag 9 december 2017 is het weer zover, de 
12e editie van Huissen bij kaarslicht. 

Het centrum van het gezellige Huissen is dan weer 
verlicht met vele honderden kaarsen. 
Speciaal daarvoor wordt de straatverlichting 
gedoofd. Onze kerk is traditiegetrouw open en in 
en om de kerk zijn kaarsen die voor een sfeervolle 
verlichting zorgen.
Een zestal koren brengt in onze kerk prachtige 
kerstmuziek ten gehore. Er kan de hele avond 
“Glühwein” en warme chocomel worden gekocht 
voor slechts € 1 per consumptie.

Honderden bezoekers wisten afgelopen jaren 
tijdens “Huissen bij kaarslicht” onze kerk te vinden.

In onze kerk treden op: 
18.00-18.30 uur    Non Kozakken, mannenkoor
18.30-19.00 uur     Coleurs, vrouwenkoor
19.00-19.30 uur     Feelin Good, gemengd koor
19.30-20.00 uur     Promises, gospelkoor
20.00-20.30 uur     Jubilate, gemengd koor
20.30-21.00 uur     Capella, kamerkoor

Kerststallentocht Lingwaard
Boven de kerststal hangt bijna altijd een engel en 
deze houdt een tekst vast: Gloria in Excelsis Deo, dit 
betekent: ‘Eer aan God in den hoge’. 
Dit jaar verstoppen we engelen in de kerststallen 
van Lingewaard, die gezamenlijk een mobiel 
vormen. Kom jij ook meezoeken?
Kom dan op donderdag 28 december van 13.30 uur 
tot 17.00 uur naar de verschillende kerststallen in 
Lingewaard. Locaties kerststallen: 
www.facebook.com/kerststaltochtlingewaard

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Als vervolg op de inzameling tijdens de 
Scheppingszondag is de diaconie een actie 
gestart voor het inzamelen van winterkleding, 
voornamelijk voor mannen, die regelmatig in De 
Duif komen. De Duif is de daklozenopvang in 
Arnhem die de diaconie financieel ondersteunt. 
Lees verder in “Sjaloom!” voor meer informatie. 
Op zondagmiddag 3 december 2017 is er een 
korte tafelviering. Om 16.00 uur in de middag 
bent u van harte welkom in onze kerk. Vervoer 
naar deze viering kan uiteraard geregeld 
worden. 
De diaconie spreekt iedere zondag in de 
Adventsperiode en met Kerst een voorbede uit.
Stuur een kerstkaart naar jongeren in Matanzas, 
Cuba. De diaconie vraagt u een kerstkaart te 
kopen en deze met uw kerstgroeten in de kerk in 
te leveren. Lees verder in “Sjaloom!” voor meer 
informatie. 
Op 3e Advent staat de gezamenlijke liturgie met 
onze partnergemeente in Brandenburg centraal 
in de dienst. De Adventsbrief die we uit 
Brandenburg ontvangen, wordt voorgelezen. 
Ook de door ons verstuurde Adventsbrief wordt 
in de “Auferstehungskirche” in Brandenburg 
voorgelezen.
Kerstviering op de maandagmiddag. Om 15.00 
uur begint deze bijeenkomst met een viering, 
waarin ‘zachtheid’ het thema is. Piet Knol vertelt 
een verhaal over Rodolfo in Matanzas, Cuba. 
Natuurlijk is er een hapje en een drankje en een 
gezamenlijke maaltijd. De uitnodigingen worden 
nog verstuurd.

U bent van harte welkom om te komen of mee te 
doen met één of alle activiteiten.

Namens de diaconie
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Kerstviering op de 
maandagmiddag
allen van harte welkom
Ada van Arkel

Inzamelen kleding 
voor De Duif
Namens de diaconie
Ada van Arkel

Zoals ieder jaar wordt er door de diaconie een 
kerstviering op de maandagmiddag in de week 
voor kerst georganiseerd. Op maandag 18 dec. 
2017 begint deze middag om 15.00 uur met een 
viering. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee klaar 
en bent u van harte welkom! 
We willen het thema ‘Wek mijn zachtheid weer, 
geef mij terug de ogen van een kind …. ‘ 
benadrukken tijdens deze middag.  Aansluitend 
vertelt Piet Knol het verhaal over Rodolfo en zijn 
gemeente in Matanzas, Cuba. 
U bent allen van harte welkom ook al bent u nog 
geen 75+. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder 
worden persoonlijk uitgenodigd. 
De inhoud van de viering en het verloop van de 
middag en avond worden door de diaconie samen 
met Matthijs Glastra voorbereid. De avond wordt 
naar goede gewoonte afgesloten met een 
broodmaaltijd. 
U kunt zich aanmelden bij één van onderstaande 
personen. We hopen op uw aanwezigheid! 

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

Oproep !! 
Om onze betrokkenheid bij het werk van ds. Rodolfo Aquila Rivero in Matanzas, Cuba meer inhoud te 
geven hebben we als diaconie besloten kerstkaarten te sturen naar kinderen en jong volwassenen in 
Matanzas. Rodolfo heeft ons een lijst met 41 namen en adressen gestuurd. De lijst ligt in de hal. U kunt 
uw naam invullen aan wie u een kerstkaart wilt sturen. We hebben kerstkaarten nodig voor de volgende 
categorien: 
• 11 jong volwassenen van 17 jaar en ouder
• 18 jongeren van 12-16 jaar
• 12 kinderen  van 11 jaar en jonger   
Wat mag u doen: naam invullen op de lijst aan wie u een kaart wilt sturen, kaart kopen, kerstgroet in 
Engels/Spaans op de kaart schrijven, adresseren en evt. voorzien van postzegel (portokosten t/m 20 g:  
€ 1,33). Meerdere kaarten mag natuurlijk ook. Tot slot de kaart inleveren bij één van de diakenen of in de 
consistorie leggen. Uiterlijk 30 nov. versturen we de kaarten.
Als gemeente sturen we een kaart naar Rodolfo en zijn gezin. Diaconie zorgt voor de verzending van de 
kaarten. PS.  De post doet er erg lang over om op het juiste adres in Cuba aan te komen daarom starten 
we nu de actie.

Kerstkaart voor kinderen en 
jong volwassenen in 
Matanzas, Cuba.

Afgelopen maandagmorgen, 6 november hebben 
Mariette van Herwijnen en José Knol de eerste 
zending ingezamelde kleding naar de Duif gebracht 
en alles werd in dank aanvaard. Mensen begonnen 
gelijk om de spullen te vragen. "Mag ik dit, mag ik 
dat?” Er is behoefte aan... warme sokken, mutsen, 
sjaals, handschoenen. Ook warme truien en vesten 
voor heren zijn erg welkom. Inzamel Actie!!
Er staat iedere zondagmorgen (en ook op andere 
dagen) een mand in de kerk voor het inzamelen 
van warme nieuwe sokken, mutsen, sjaals, 
handschoenen, warme truien en vesten. Let op – 
voor heren.
De ingezamelde spullen worden om de twee weken 
op maandagochtend naar De Duif gebracht. 
Misschien wel véél maandagochtenden! Korte 
lijnen, dat gaat vast werken; net zolang tot het 
voldoende is!!!

TIP: U kunt ook zelf een sjaal en/of muts breien!
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Aly Boven naar 
Myanmar
Aly Boven

Lieve gemeenteleden, 
Ik ben blij dat ik jullie kan meedelen dat we weer 
naar Myanmar gaan!!!
25 januari 2018 vertrekken we voor twee weken 
naar het lepraziekenhuis in Mawlamyine.
Dr. Theuvenet en dr. Schiettecatte gaan beiden 
mee. Ook komen er een arts uit Nepal en artsen 
uit het lepraziekenhuis uit Yenantar. We hopen 
uiteraard daar weer veel goed werk te kunnen 
doen.
Ik zal me dit jaar weer bezighouden met scholing 
van de operatie-assistenten en bij operaties 
assisteren. Tevens wil ik de opslag van de 
materialen ten behoeve van de operaties 
reorganiseren. 
Ik hoop dat jullie ook deze keer onze missie, en 
dus het werk van de leprazending, willen steunen.
Willen jullie a.u.b. jullie gift overmaken op 
NL75INGB000 3243999 o.v.v. reis Aly 2018.
Heel erg bedankt en ik houd jullie op de hoogte.
Lieve groet.

KINDEREN IN DE KNEL
COLLECTE 25 DECEMBER 
Jan Rietveld

De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. 
Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor 
geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd 
was achter zich moeten laten. Naast alles wat deze 
kinderen doormaken staat ook hun toekomst op het 
spel. Duizenden scholen zijn verwoest of gesloten. 
En in de relatief veilige gebieden zijn de klassen 
door de grote toestroom van vluchtelingen juist 
overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Met het 
project “Geen verloren generatie” helpt de Raad 
van  Kerken in het Midden Oosten (MECC) deze 
kinderen in Syrië met onderwijs, draagt zorg voor 
de aanschaf van boeken en traint de docenten om 
in deze treurige situatie toch les te kunnen geven. 
Ook ondersteunt MECC ouders en kinderen met 
traumaverwerking. Laten we er aan meewerken, 
dat deze generatie van Syrische kinderen niet 
verloren gaat, en zij, wanneer ook, kunnen zorg 
dragen voor een nieuwe harmonische 
maatschappij. Door EO Metterdaad wordt in vier 
uitzendingen aandacht besteed aan de situatie in 
Syrië: op 14, 21 en 28  december 2017 en 4 januari 
2018.

Collecte Kerst 2017 

Geloof, Hoop  
en Syrië
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Project Rodolfo
Jan Rietveld

In de zomer van dit jaar was de temperatuur in de stad Matanzas in het oosten van Cuba 35 graden C 
overdag en 25 graden in de nacht. Met het hoge vochtigheidspercentage in het Caribische gebied was dit 
een permanente sauna-achtige belevenis. Toen kwam in september de orkaan Irma. Diverse woningen in 
de wijk La Marina, waar Rodolfo met zijn team werkzaam is, werden ernstig beschadigd of verwoest.  Al 
leek de schade niet zo immens als elders in het Caribische gebied, het gooide wel het dagelijkse leven 
volledig overhoop.  Daarnaast werden er veel vogels letterlijk ‘weggeblazen’, met het gevolg dat de 
insecten, die zich vanwege hun formaat veilig verborgen konden houden, nog meer vrij spel kregen dan ze 
al hadden. Dit gaf en geeft nog altijd een toename van verschillende ziektes. Vanuit Venezuela wordt 
inmiddels al geruime tijd wegens de politieke situatie aldaar nauwelijks nog olie aangeleverd en  
ondersteuning gegeven. Dit heeft onder meer tot gevolg, dat in de ziekenhuizen een ernstig tekort aan 
medicijnen is ontstaan. Eind oktober werd het “koud” in Matanzas met 26 graden overdag. In deze periode 
regende het regelmatig en vaak hevig. Veel mensen werden overvallen door griep en wegens de slechte 
riolering, of het ontbreken daarvan, door nog meer muskieten met hun virussen. Er ontstond als gevolg van 
Irma ook een tekort aan fruit, groenten en vlees. Men leeft nu vooral van rijst, bonen en eieren. De 
Amerikaanse regering heeft vervolgens in oktober alle medewerkers vanuit de ambassade in Havana 
teruggeroepen, in de beweerde veronderstelling van een aanslag op de gezondheid van de Amerikanen 
door de Cubaanse regering. De samenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en Cuba is nu 
opgeschort tot onbekende datum.
Dan Rodolfo Aguila zelf: Deze zomer was hij 30 jaar getrouwd met zijn vrouw Cira. Namens onze gemeente 
hebben wij felicitaties verzonden aan Rodolfo, Cira en hun gezin. In overleg met ons heeft hij dit met Cira 
gevierd met een diner in het restaurant met de intrigerende naam “Las Ruinas”, ofwel “De Ruïne”. Dit was 
voor hen weer voor het eerst sinds jaren, en het gaf zoals hij ons schreef: “… Actually, you are sending 
much happiness and hope to our family along with what you are doing for our work in La Marina. Thank 
you again, our good brothers and sisters !!!....

Dank zij de bijdrages van onze gemeente worden in de woningen van 
de gemeenschap in La Marina verbeteringen aangebracht, zoals de 
aanschaf van badstoelen voor de vele bejaarden en gehandicapten, 
en installatie van meer medische hulpmiddelen, die in Nederland 
veelal zonder probleem verkrijgbaar zijn. Ook worden waar mogelijk 
medicijnen aangeschaft om relatief minder ernstige ziekten het 
hoofd te bieden. Daarnaast wordt met onze bijdrages lesmateriaal 
aangeschaft voor de jongeren in de wijk La Marina, waarmee  zij 
Engels leren spreken en verstaan. Met een goede kennis van de 
Engelse taal vinden zij vooral werk in de toeristenindustrie.  De 
groep studenten die de Engelse lessen volgt wordt momenteel 
gevormd door 10 jongeren. Een aantal heeft inmiddels officiële 
certificaten kunnen behalen bij de staatsexamens. Eigen initiatieven, 
zoals het opzetten van een nu nog primitief ingerichte kapperszaak 
aan huis, worden gesteund. Dit alles wordt gedaan temidden van de 
nog kleine kinderen, gehandicapten, ouderen, levend in verregaande 
armoede. Door Rodolfo en zijn team, geïnspireerd vanuit de Bijbel in 
naam van onze HEER. Het is bijzonder hoe een relatief kleine 
kerkelijke gemeente als de onze verweven kan worden met 
zendingswerk in La Marina, Matanzas.
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Uit de kerkenraad van 2 november 2017
Marja Huson

Deze keer vergaderen we voltallig. Dat doen we twee keer per jaar. De overige vijf vergaderingen worden 
bezet door een afvaardiging vanuit de drie werkgroepen en colleges. Ada van Arkel opent de vergadering 
met een boeiende inleiding over Allerzielen, vanaf de 12e eeuw een feestdag met zielebroodjes in het 
kader van armenzorg. Tot slot van haar inleiding steken we allemaal een kaars aan en volgt een moment 
van stilte. Zo vergezelt het licht van de kaarsen ons in de vergadering. 

Vervolgens worden de inschrijvingen van nieuwe gemeenteleden genoemd en bespreken we de 
belangrijkste informatie vanuit de colleges en werkgroepen. 
• Het college van diakenen zal een kerstgroetenactie organiseren voor Rodolfo (Bridging 
              Gaps) in Cuba. Ook zal een kledingactie worden georganiseerd voor Stoelenproject de 
              Duif in Arnhem. 
• Het college van kerkrentmeesters bereidt de Actie Kerkbalans 2018 voor en richt zich op
              de mogelijkheden voor digitaal collecteren. Het Verjaardagsfonds wordt hier ook bij
              betrokken. Daarnaast is het college bezig met het ontwerp voor de stiltehoek en de
              herinrichting van de pleinzaal. De vervanging van de beamer zal daarna aan de orde 
              komen. 
• Vanuit de werkgroep vieren wordt het verheugende nieuws gemeld dat ds. Theo de 
              Zwart is toegelaten als predikant (v/h baptistengemeente) tot de PKN. 
• Voor de werkgroep leren en beleven zal de vacaturecommissie op zoek gaan naar
              deelnemers. De flyer Thema-avonden en Kringen is inmiddels verspreid. 

Mededelingen vanuit de overige commissies: 
o Op 28 december van 13.30 – 17.00 uur zijn de kerken in Lingewaard weer geopend in verband
              met de kerststallentocht. 
o Matthijs Glastra en Ynke Faber hebben de Vicarie bezocht in verband met mogelijkheden tot
              ondersteuning bij omgaan met levensvragen.
o In het kader van oecumene staat een overleg gepland met de Protestantse Gemeente Arnhem.
              Ook de protestantse gemeentes in Lingewaard zijn belangrijke gesprekspartners,  zeker nu 
              ds. Klaas Touwen afscheid neemt van de PG Angeren en in Bemmel de interim-predikant rond 
              de zomervakantie vertrekt. 
o Het vertrek van prior Gerard Braks uit het Dominicanenklooster raakt ons diep. Matthijs Glastra
              zal hem opzoeken en namens de gemeente een kaart en een boeket overhandigen. 

De Plaatselijke Regeling Huissen 2017 is aangepast op basis van de suggesties van de classis en daarmee 
vastgesteld en ondertekend. De gemeenteavond zal staan in het teken van ‘wat houdt mij nou bezig, wat 
beweegt mij?’ Daarna komt het historisch besluit over de organisatie van de PKN ter sprake in relatie tot 
grotere classes met minder afgevaardigden. Dit heeft gevolgen voor samenwerking en ontmoeting. Met 
ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. Iedere classis krijgt 
een classis-predikant. Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Voor meer informatie zie
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/historisch-besluit-over-organisatie-van-protestantse-
kerk
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Tot slot worden de conceptbegrotingen van het college van kerkrentmeesters en college van diakenen 
voorlopig vastgesteld met dank aan de penningmeesters Ruud Viëtor en Jan Rietveld en Roelof Smelt als 
administrateur. Elders in dit nummer van “Sjaloom!” vindt u hierover meer informatie. Ter afsluiting leest 
Ada van Arkel een verhaal rond Allerzielen: ‘Allerzielen zonder vuur spaart geen brandhout uit de 
schuur’, een Drentse legende van halverwege de 19e eeuw. Ynke Faber bedankt iedereen voor zijn of 
haar inbreng en wenst iedereen wel thuis. 

NB. Mocht er belangstelling zijn voor de aangepaste versie van de Plaatselijke Regeling Huissen dan kan 
deze op verzoek worden toegezonden. Stuur dan een mail naar scriba@pknhuissen.nl 

Vervolg Uit de kerkenraad 
Marja Huson
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“In de arena"
Concert en Cd-presentatie van 
Marieke Peters – Een terugblik.
Theo de Zwart
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Zaterdagavond 28 oktober jl. was er het concert en 
de cd-presentatie van dirigent en zangeres/
tekstschrijver Marieke Peters met medewerking 
van Gospelkoor Promises. Marieke wilde graag 
haar drie passies met ons delen, namelijk liedjes 
schrijven, zingen en dirigeren. Een lied schrijven, zo 
vertelde Marieke, is voor haar een bijzonder 
proces. Het is vooral een innerlijk proces, waarbij 
zij niet zo goed weet hoe het precies tot stand 
komt. Ze begint meestal met de tekst. Die is 
gebaseerd op dat wat haar op dat moment 
bezighoudt. 
De openingstekst van de avond was van Theodore 
Roosevelt, een Amerikaanse president. Hij is voor 
Marieke een grote inspiratiebron. Marieke 
worstelde al heel lang met haar kwetsbaarheid. Ze 
wilde stoer, perfect en flink zijn en daar pasten 
schaamte en schuldgevoelens niet bij, die 
gevoelens waren lastig en pasten niet in het 
“mooie plaatje”. Maar stoer, perfect en flink zijn, 
lukte haar juist niet altijd. En dat voelde, zo 
vertelde ze, weer als falen. Toen Marieke de tekst 
van Roosevelt las, besloot zij dat zij van deze 
metafoor van de arena haar “way of life” wilde 
maken, zo wilde ze ook naar haar eigen 
kwetsbaarheid gaan kijken. Ze leerde dat als ze 
haar eigen kwetsbaarheid meer inhoud zou geven 
of meer zou afschermen, dat haar angst zou 
toenemen en zij de verbondenheid met haarzelf en 
met anderen kwijt zou raken. De enige keus die we 
hebben is, volgens Marieke, hóe we hiermee 
omgaan. Toen Marieke haar kwetsbaarheid meer 
erkende en omarmde, kon ze ook méér moed en 
daardoor zichzelf laten zien. En dit proces mochten 
wij – luisteraars – zittend op de tribune 
meebeleven in de gezongen liederen en de 
verbindende teksten (die Marieke zelf heeft 
geschreven). 

Promises zong op deze avond drie mooie 
liederen, te weten: ‘There’s a light a comin – 
Breathe – Pass me not, Savior.’ Een deel van de 
opbrengst van Marieke’s tweede CD is bestemd 
voor Pink Robben. U kunt deze CD “In de arena” 
nog bestellen. Het was fijn dat onze Kerk deze 
avond een plaats – een arena – en een tribune 
mocht zijn.



Ledenmutaties
periode 7-10-2017  t/m 11-11-2017
Shelly Goes

Inschrijvingen
Geen

Overleden
Dhr. J.B. Maters, Meester Linssenhof 5, 6851 CP 
HUISSEN

Verhuizingen binnen wijkgemeente
Dhr. G. Bootsma, van Dullert 81 , 6852 MC 
HUISSEN naar:Jacob Cremerstraat 43 , 6821DB, 
ARNHEM
Dhr. M. van den Hof van: Beemd 2, 6852 MJ 
HUISSEN  naar: Wilgenstraat 3 , 6851 HW HUISSEN

Vertrokken:
Mevr. L.H.J.Hollander,  van Koelhuisstraat 61, 
6851 NC  HUISSEN naar Dr. Willem Dreessingel 
72, 6836 CV  ARNHEM
Dhr. M. Stam, van Corso 12, 6851 VS HUISSEN 
naar Bakerwaard 5, 6846 EM  ARNHEM

Overschrijvingen: 
Mevr. A. Huiskamp van: Prot.Gem. Leidsche Rijn te 
Utrecht naar : Prot. Gem. Huissen.
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Opbrengst collectes
College Kerkrentmeesters
Roelof Smelt

Diaconie
Roelof Smelt

Oktober 2017
Pastoraat en eredienst
Kerk en Israël
Jeugdwerk eigen gemeente

Totaal

208,40
59,55
42,00

309,95

Oktober 2017
Stichting De Instap, Arnhem
Rudolphstichting
Vluchtelingenwerk O-Ned.
Kinderhospice Binnenveld
KIA - wereldvoedseldag
Voedselbank Arnhem e/o
Stichting Loes, Huissen
KIA – Hervormingsdag- 
Theologiestudie in Pakistan

Totaal

49,85
40,95
44,00
43,70
52,70
37,50
59,86
82,90

411,46

Er is een gift van € 15 binnengekomen voor Nes 
Ammim in Israël, naar aanleiding van Israëlzondag 
van vorige maand.
Wij danken de gever en zorgen dat het op de juiste 
plaats terecht komt.

Meet & Greet
Ad Huson

Donderdag 18 januari. Van 19.45 tot 
21.00 uur. Voor wie nader wil 
kennismaken met onze kerkelijke 
Gemeente. Op een zeer informele 
manier. 
Zet alvast in uw agenda. Nadere 
informatie in de volgende Sjaloom en via 
de Zondagsmail.
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Er is jaren geleden een goede traditie ontstaan: 
kerstgourmet in de kerk! Eerst waren jongeren aan 
de beurt en jaren later is de traditie door hun 
ouders overgenomen. Ook dit jaar zal het 
kerstgourmet plaatsvinden in de kerk en wel op 
vrijdag  22 december 2017 (vanaf 19.30u). U kunt 
zich aanmelden bij Huub Langeweg of Roelof 
Smelt. De kosten zullen ca € 22,00 p/p bedragen. 
Ook is er een kerstgala - dresscode: heren in pak 
met stropdas en dames in nette jurk (galajurk hoeft 
niet, mag wel).

We hopen dat u enthousiast wordt en zich 
aanmeldt. Het wordt zeker gezellig. De inschrijving 
sluit op vrijdag 15 december 2017.

Huub Langeweg: tel 026 325 2347 of 06 124 444 
13; halangeweg@gmail.com
Roelof Smelt: tel 026 325 3920 of 06 201 914 82; 
roelofsmelt@kpnmail.nl

Afscheid verjaardagsfonds 
'oude'stijl
Klaas Nienhuis, Voorzitter kerkrentmeesters

Gedurende een groot aantal jaren hebben vele 
leden van onze Gemeente zich ingezet om het 
verjaardagsfonds tot een succes te maken. In al 
die jaren is een aanzienlijk bedrag opgehaald. 
Daaruit mag blijken dat het fonds aan haar 
verwachtingen voldeed. Met het geld zijn een vele 
projecten voor onze kerk uitgevoerd, waarvan wij 
met elkaar getuige zijn geweest.
In de achter ons liggende periode liep het aantal 
mensen, dat langs de deuren ging, sterk te terug.
Uiteindelijk zijn er nu nog zes dames over, die het 
verjaardagsfonds overeind hebben gehouden.
Op grond hiervan heeft het college van 
kerkrentmeesters besloten om het fonds in de 
huidige vorm met ingang van 1 januari 2018 te 
stoppen. Het college werkt momenteel aan een 
nieuwe aanpak in een ander jasje.
Onze dank gaat uit naar al die mensen, die zich 
steeds hebben ingezet om de jarigen te bezoeken 
en het fonds tot een succes hebben gemaakt.
In het eerste deel van het volgend jaar komt het 
college met een nieuwe aanpak voor het 
verjaardagsfonds naar de toekomst.

Eten in de Kerk
Op het menu staat 
maaltijdsoepen!
Op vrijdag 19 januari 2018 om 17.00 uur, gaan wij 
weer met elkaar eten in de kerk. Iedereen, jong 
en oud, is van harte welkom.

Jullie kunnen je opgeven tot 15 januari 2018, via 
de intekenlijst in de kerk, of bij:
Anneke Riezebos, tel. 026-3252347, 
riezebosannekke@gmail.com
Klaas Nienhuis, tel. 3252176, klaasnienhuis45@
gmail.com

Kerstgourmet 2017
Roelof Smelt, Huub Langeweg

Een bericht van het 
Verjaardagsfonds
mevrouw Wil Autsema

Nu het verjaardagsfonds op de oude manier aan 
zijn einde komt, wil ik langs deze weg iedereen 
bedanken die heeft geholpen voor het fonds 
waarmee veel geld is opgehaald.
Mensen die het al jaren hebben gedaan en nog 
doen. Nogmaals bedankt.

Wil Autsema
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Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Ds. KlaasTouwen verruilt zijn “dubbelfunctie”
De Lutherse predikant Klaas Touwen verruilt 
aanstaande januari zijn “dubbelfunctie” in Arnhem
en Angeren voor een enkelvoudige baan in Deil / 
Enspijk een gemeente die kerk voor het hele dorp 
wil zijn, zoals hij zegt.
Kerken doen 21 januari recordpoging klokluiden.
De start is zaterdag 21 januari vanaf het Domplein 
in Utrecht en vormt de aftrap van twee weken 
waarbij de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke 
Kerk en de Oud-Katholieke Kerk proberen zoveel 
mogelijk geld in te zamelen onder het thema 'Mijn 
kerk verbindt’. 
Elburg werkt  aan “Bijbelverhalen in het zand”
Het vissersstadje krijgt er een trekpleister bij als er 
Bijbelverhalen op een 15000 vierkante meter groot 
terrein door kunstenaars permanent zijn opgesteld. 
Wanneer dit stukje creatieve kunst open gaat  weet 
men nog niet, kunstuitingen kan men niet opjagen. 
500 jaar reformatie  vanuit Ressen bekeken.
Een nieuw boek van een lokaal schrijverscollectief. 
Hierin staat centraal het Oude Kerkje van Ressen. 
Vanaf 28 oktober is het boek te koop in regionale 
boekhandels.
Veel waardering CD / “In de arena”  Marieke 
Peters 
Onder grote belangstelling is 28 oktober j.l. de  CD 
“In de arena” met de geschoold-zuivere stem van 
Marieke Peters bij het publiek geintroduceerd. Ook
de zelf door haar geschreven- en toegelichte 
teksten hebben bij velen  grote indruk 
achtergelaten. 
Het Promises koor zingt o.l.v. Marieke Peters: 
19 november –  bij de genoemde EEG-dienst in de
                            RK-kerk “De Levensbron” Haalderen.  
3   december – diaconessenkerk - Arnhem.
9   december – “Huissen bij Kaarslicht” PKN-Hsn.
Kerken krijgen tips voor veiligheid tijdens 
Kerstdagen.
Nederlandse kerken krijgen een aantal preventieve 
adviezen op het gebied van veiligheid. Er is geen  
aanwijzing dat godshuizen een doelwit zouden zijn.

Toon Hermans over  God: 
10 uitspraken om bij stil te staan.
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

De laatste jaren van zijn leven had de 
legendarische Nederlandse cabaretier
Toon Hermans (1916-2000) een reeks gesprekken 
over God en geloof met  Mieke Rosmuller, een 
bevriende arts- en schrijfster. Mosmuller bundelde 
de gesprekken in het boek: “Gewoon God”. 

Misschien begint geloven in God wel bij de aandacht 
voor een ander.

Men gelooft niet in God maar schrijft Hem wel de 
almacht toe: Hij moet ons tegen lijden beschermen. 
Omdat Hij dat niet blijkt te doen, bestaat
Hij dus dikwijls niet!

Wat duiden we eigenlijk met het woordje God ? 
Je kunt toch niet in drie woorden zeggen wat God is. 

Als ik m’n adem inhoud, voel ik dat het absurd is dat 
er ooit een tijd komt dat ik niet meer adem. Die 
gedachte is zo in strijd met “leven”, dat kan gewoon 
niet ! Wat zou de mens dan een zinloze schepping 
zijn…. In die sfeer vind ik God – als aanleiding van 
eeuwig leven !

In de maat van de dingen zie je de reflex van het 
goddelijke. De schepping is feilloos van maat.

We doen vaak zo moeilijk als het om geloven in God 
gaat. Soms heb ik zo´n idee dat vrijwel alle 
geschriften het zo moeilijk hebben gemaakt.

GOD is stilte ….!

Genade-, zegening…. inspiratie…bezieling zijn uit de 
tijd geraakte gevoelens, omdat de wijze van denken 
over God zo Rationeel is geworden.
Wat ik niet begrijp, wil ik niet aanvaarden !

Ik geloof niet dat wij God moeten bejubelen zoals we 
de mensen bejubelen.
Dat is iets voor de Olympische Spelen !.

Het kruis is een groots teken!  Mij spreekt het ’t 
sterkst aan als ik er stilzwijgend tegenover sta. 
Alleen maar kijken….. dan is de hele ruimte
gevuld !

18 
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Toon Hermans over  God: 
10 uitspraken om bij stil te staan.
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Nadere informatie kan verkregen worden bij:
Roelof Smelt, 
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen
Tel 06 203 914 82
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Begroting Diaconie
Roelof Smelt
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Toelichting en begroting Kerkrentmeesters
Roelof Smelt
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Nadere informatie kan verkregen worden bij:
Roelof Smelt, 
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen
Tel 06 203 914 82
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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
Rooster kosters:
         22/11-28/11      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom
         29/11-05/12      Huub Langeweg
         06/12-12/12      Gerdine Dijkstra   
         13/12-19/12      Yolanda de Wit
         20/12-26/12      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom
         27/12-02/01      Huub Langeweg
         03/01-09/01      Gerdine Dijkstra
         10/01-16/01      Yolanda de Wit
         17/01-23/01      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom22 Sjaloom! Kerst 2017

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
Yolanda de Wit        3252959 0654954070
Daniëlle 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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Het licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die ons wijst
waar God zich hier laat vinden.
Dit licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.

Het licht is uitgezaaid,
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.

Het licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht,
voor al wie met ons ademhalen.

Sytze de Vries


