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“Een kaart voor één dag ver”
Matthijs Glastra
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De wijzen uit het Oosten gaan op weg, in het vertrouwen dat er onderweg wel wegwijzers zullen 
staan. Ze maken dagreizen van één dag ver, zonder uitgewerkt reisplan. Er is ruimte voor wat het 
ogenblik van hen vraagt. Ze zijn niet ontredderd als er een ‘fout adres’ tussen zit zoals het huis van 
Herodes.

  Wie gelukkig wil zijn
  moet tevreden zijn
  met een kaart voor één dag ver
  hij of zij moet kunnen geloven en hopen.

Een tekst van een adventskalender van jaren geleden die
mij aan blijft spreken. Een nieuw jaar ligt voor ons, een 
nieuwe agenda kan worden ingevuld. En het gebeurt 
voordat ik het echt in de gaten heb: niet ik vul de agenda 
in, maar de agenda vult mijn dagen in. Soms weet je al bij
het opstaan wat er allemaal op een dag gebeuren ‘moet’. 
De agenda als een uitgewerkt reisplan, de route ligt vast. 
Fijn, die ordening – maar soms ook de kriebel of er wel 
genoeg ruimte is voor het onverwachte. Voor het moment, 
wat het leven van mij vraagt.

De wijzen maken een omweg via Herodes, via Jeruzalem. Daar horen zij in een gesprek met de 
priesters en schriftgeleerden wie die nieuwe koning is. Hoe zij bij het Kind kunnen komen staat niet 
in de sterren geschreven, daarvoor hebben zij woorden uit de Schrift nodig. Leven en geloven is 
niet te beperken tot wat je ziet, maar heeft te maken met horen, verstaan en luisteren. Met 
betekenis toekennen aan wat je ziet, aan wat er gebeurt. En soms helpen woorden dan ook niet. 
Daarin ligt het antwoord niet kant en klaar – want hoe kan het toch dat je de woorden wel kent, 
maar rustig blijft zitten en doorgaat met het oude leven alsof er niets gebeurd is? De 
schriftgeleerden hadden geen ster gezien en geen woord verstaan. Om de weg te vinden heb je 
ogen nodig om te zien en oren om te horen. Geduld, toewijding en een open hart. Een gedicht van 
Herman Verbeek: 

             wanneer ben je een reiziger 
  als je op weg gaat

  wanneer ben je huisgenoot
  als je geen deur sluit

  wanneer ben je overal
  als je het hart hebt

Martin Luther King heeft ooit gezegd: als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om 
de eerste stap te zetten. Het begint met vertrouwen – dat je soms een ster mag zien. Een woord 
verstaat. Een lied dat je zingt of hoort. Een stilte die je met iemand mag delen. Dat zijn niet direct 
de dingen die je in een agenda schrijft. Daar schrijven we vooral in wat we hebben te doen. De 
woorden van leven van die nieuwe koning gaan vooral over wie ik mag zijn. Dat ik met mezelf op de 
goede plaats ben. In de agenda van het doen is het vaak overvol, héél erg en héél erg veel – de 
woorden die zeggen wie ik ben zijn vaak kleiner, voorzichtiger, opener. Je voelt daarbij al snel: pas 
op voor te veel en te grootse woorden. 
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De wijzen gaan op reis met weinig, reizen is de kunst van het loslaten, de dag van vandaag. Ook 
Israël trok door de woestijn en het moesten leren om een nieuwe tijd in te gaan, een nieuwe 
manier van samenleven met God en elkaar. Ze leerden te leven bij wat er is: manna en kwakkels 
(een stukje brood, een beker wijn, het lief en het leed dat er vandaag is). Prachtig hoe er dan staat: 
‘zij die veel hadden genomen, hielden niet over en zij die weinig hadden kwamen niet te kort’.

Bij de kribbe vinden wij woorden van eenvoud en nabijheid. Onlangs zei iemand: “Ik heb veel te 
veel geloofswoorden meegekregen, ik ben veel te zwaar beladen mijn levensweg gegaan. Ik wil wel 
wat kilootjes kwijtraken, ook al wordt mijn rugzak nu wel erg leeg”. Tegelijkertijd groeit er een 
generatie op die die zwaarte niet kent, maar juist vanuit de lichtheid, de maakbaarheid en het 
gemak van het bestaan naar woorden zoekt die houvast geven als het leven zwaar valt. We zoeken 
in onze tijd naar nieuwe wegen, maar niet minder naar goede reisgidsen!

Harry Kuitert schreef ooit: Het gaat in het geloven niet om de kaart, maar om het gebied. Er is te 
veel theologie die opgaat in het bestuderen van de kaarten, het zorgvuldig en deskundig preciseren 
ervan, de zware rugzak vol woorden. Wat we vergeten zijn: de kaart was bedoeld om er mee naar 
buiten te gaan, op reis, naar buiten, de wereld in. We zijn te veel binnen blijven zitten, een 
kaartclubje geworden i.p.v. een reisgezelschap Daarbij gebruikt hij het beeld van het vissen: de kerk 
legt de leer als het ware op de kant, zoals je een vis op het droge legt nadat je hem gevangen hebt. 
Maar dan gaat de vis dood. God sterft langzaam als wij de leer apart houden van het levenswater. 
De kerk, de kaarten, de woorden – God is geen woord voor het droge van de kerk, maar we 
moeten hem steeds weer terugzetten in het leven. Het gewone leven is de plaats voor de 
ontmoeting met God. Als we hem daar niet tegenkomen helpt de ontmoeting in de kerk ook niet 
meer (en zullen we hem daar ook steeds minder gaan ervaren). Kerk en theologie zijn er om mij te 
helpen het gewone leven te ervaren als een leven met God. Als ik bij die woorden niets (meer) 
ervaar, blijft een ervaring uit en verliest de kaart haar functie.

Geloven en leven – ik ben op reis. Opletten dat mijn agenda 
niet overvol is en alles al is uitgestippeld. Dat er ruimte is en 
blijft voor onverwachte momenten. Dat je niet ontredderd 
raakt als een kaartje (!) niet goed aankomt en we pas weken 
later kunnen zeggen: welkom in het leven Scott Louie, 
geboren op 11 december, zoon van Judocq van Deemen en 
Sabina van de Pol, broertje van Ted. Dat jullie van elkaar 
mogen genieten, gelukkig zijn en leven in vertrouwen. 
Voor allen, klein & groot: dat wij – bij alles wat ons onderweg 
overkomt – mogen toevertrouwen aan het leven.



Van de redactie
Matthijs Glastra

Als je altijd maar blijft denken
wat je altijd al dacht
dan zal het leven brengen
wat het leven eerder bracht

Als je alsmaar blijft doen
wat je altijd al deed
verandert er niets
als je dat maar weet

Deze regels uit het lied “Veranderen” van Gerard 
Korthout kunnen toch niet verhinderen dat de 
redactie gewoon blijft doen wat ze altijd al deed: 
met veel plezier u een nieuw nummer van 
“Sjaloom” aanbieden. Maar wel in de stille – en 
hierbij uitgesproken – hoop dat het lezen van dit 
nummer veel anders zal maken. Zó veel nieuwe 
zaken en artikelen, geniet ervan. Daarbij de wens 
dat er voor u in het jaar 2018 veel moois te leven & 
lezen mag zijn.
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Inhoud
"Een kaart voor één dag ver" column Matthijs              
Glastra
Van de redactie – Inhoud – Agenda 
Kerkdiensten - "Je neemt er altijd iets van mee" 
- Warme truien De Duif
Ach olijven je smaakt me niet meer  - Leonard 
Cohen - Geef mij de ruimte 
Samen beginnen Uit de kerkenraad  
Van de diaconie Collectedoelen 4/2 en 25/2 
Kerkbalans Mijn Kerk
Projecten Diaconie  - Wat is de kerk u waard  
Begrotingen 2018 
Projecten Kerkbalans
Kliederkerk
Uit de Pers - Terugblik - Varia
Kerstviering op maandag - Postzegels en zo 
Ledenmutaties 
Kerstkaarten voor Cuba - Opbrengst collectes
Colofon – Adressen – Kosterdiensten 
Postbezorging
Gedicht

Agenda
Zie ook zondagsm@il

Thema-avonden en kringen (zie folder)
20 januari 
21 januari
25 januari
8 februari
17 februari 
28 februari 

4 maart 

elke maandag 
t/m vrijdag
NB: 4-plek.nl

Ressen Retraitedag
Eat and greet
Ressen Basiscursus Geloven
Ressen Basiscursus Geloven
Ressen Basiscursus Geloven
Ressen Retraitedag
Eat and greet
Prot. kerk Ressen 
Pleisterplaatsviering
Ressen 8.45-9.30 uur 
ochtendgebed
Spiritueel Café

18 januari 

19 januari 
28 januari 

31 januari

8 februari 

10 februari
22 februari 

20 januari      
tot en met        
3 februari

Meet en Greet van 19.45 tot 21.00 
uur 
Eten in de kerk
Nabespreking over preek Marta 
en Maria: Kerk 16.30-18.00 uur
Gesprek over Prediker: Kerk 
10.00 – 11.30 en 20.00 – 21.30 
uur
De spiritualiteit van Leonard 
Cohen: Kerk 20.00 uur
Open dag Driestar hogeschool 
Innerlijke ruimte betreffende 
voltooid leven: Kerk 20.00 uur

Andere data

2/3

4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hoog water: Looveer



Zondag 14 januari 
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld, Barneveld / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk

Zondag 21 januari 
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes:  Rodolfo La Marina, Matanzas / Pastoraat 
en Eredienst / Oecumene

Zondag 28 januari  
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Catechese en Educatie

Zondag 4 februari
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. J. ter Avest
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / 
Kerk in Actie Ghanese kindslaven

Zondag 11 februari
Voorganger: Ds. B. Grandia (Doesburg)
Collectes: Pastoraat en Eredienst / Voedselbank 
Arnhem e.o. / Kerk in Actie Missionair werk

Zondag 18 februari
Invocabit
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Pastoraat en Eredienst / Project Rodolfo, 
La Marina, Matanzas  / Kerk in Actie “Met je 
kinderen op de vlucht” – Libanese 
vluchtelingenkampen

Zondag 25 februari
Reminiscere
Voorganger: Mw. E.Morelissen
Collectes: Pastoraat en Eredienst / Leprazending  
project Myanmar /  Kerk in Actie project 
SchuldHulpMaatjes in Nederland (zie artikel)

Zondag 4 maart
Oculi
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject De Duif, Arnhem / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie 
Voorjaarszendingsweek - opleiding moeders in 
West-Papoea
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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"Je neemt er altijd iets van 
mee..." 
-samen een preek nabespreken - 
Matthijs Glastra

Janneke Stegeman, vorig jaar verkozen tot 
theoloog van 2017, schreef in dat jaar een 
bundeltje met ‘24 preken voor sceptici en andere 
gelovigen’. Creatief, eerlijk en fris – een plezier om 
te lezen. Een bijbeltekst als brandstof voor een 
goed gesprek met jezelf en/of elkaar.
Weet je welkom: zondagmiddag 28 januari, van 
16.30 uur – 18.00 uur, ben ik in de kerk en neem 
dan de preek mee over Marta en Maria (Lucas 10: 
41-42), ‘één ding is nodig’. 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, 
tel. 06 2129 4143

Warme truien en mutsen 
voor de daklozenopvang De 
Duif in Arnhem
Ada van Arkel

De oproep aan u om warme truien, sokken en 
mutsen in te zamelen is succesvol geweest. 
Viermaal hebben we een enorme hoeveelheid 
warme kledingstukken naar De Duif kunnen 
brengen. Iedere keer werd de zending met open 
armen ontvangen. Heel erg bedankt voor alle 
‘warme’ giften van allen die kledingstukken 
ingeleverd hebben!
In januari van het nieuwe jaar bekijken we of 
er nog meer warme kleding nodig is.



“Gedenk je schepper in de dagen van je jeugd 
voordat komen de kwade dagen 
en naderen de jaren duister en grauw. 

Ach olijven je smaakt me niet meer 
Amandelbomen bloei niet voor mij. 
Sprinkhaantje wat sleep je je voort 
Kapperbesje je helpt niet meer.

Het zilveren snoer wordt doorgeknipt 
De gouden lamp valt stuk op de vloer. 

Stof keert terug naar de aarde 
Aarde tot aarde. 
En de levensadem keert 
naar de god, die haar gaf. 

Alles is leegte, zegt Prediker
Alles is lucht en leegte”

            (fragmenten uit Prediker 12 )

Voor wie wil: woensdag 31 januari ben ik van 10.00 
– 11.30 uur en van 20.00 – 21.30 uur in de kerk om 
met elkaar in gesprek te gaan over het laatste 
hoofdstuk van het boek Prediker. Over mijn laatste 
adem, over leven en dood, god en het leven, 
genieten en gelukkig zijn.
Opgave /info: : Matthijs Glastra, matthijsglastra@
kpnmail.nl, 06 2129 4143
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Ach olijven je smaakt 
me niet meer                  
- over Prediker en voltooid leven - 
Matthijs Glastra

 Zijn muziek is doordrenkt met spiritualiteit waarbij 
jodendom en boeddhisme de twee grote 
inspiratiebronnen zijn. Vlak voor zijn dood (2016) 
verscheen zijn laatste CD “You want it darker”: 
Hineni, hineni, I’m ready, my Lord – hier ben ik, ik 
ben er klaar voor Heer”. Een avond om te luisteren, 
naar muziek, teksten, onszelf. 

Donderdagavond 8 februari 2018, 20.00 uur
Waar: Protestantse Kerk Huissen
Contactpersoon: ds. Matthijs Glastra, 
matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143

“Geef mij de ruimte om 
te zijn” 
Matthijs Glastra

Deze zin komt uit een tekst die in de ontvangsthal 
van een ziekenhuis hangt. Je komt daar binnen met 
gevoelens van angst, verdriet, pijn. Je gemoed kan 
benauwd raken, je hart en ziel bekneld. In die 
verwarring wordt een mens geconfronteerd met de 
vraag naar zijn/haar innerlijke ruimte. Carlo Leget 
schreef een prachtig boek over die innerlijke ruimte, 
“Van levenskunst tot stervenskunst”.
Vroeger kende men de ‘memento mori’ (mens, 
gedenk uw sterven): in het leven stond men stil bij 
het sterven. Leget vertaalt en verbindt deze 
stervenskunst naar onze tijd en de kern van zijn 
boek is dat de kunst van het sterven innerlijk 
verbonden is met de kunst van het leven.
Op de twee avonden over Voltooid Leven is deze 
‘innerlijke ruimte’ zijdelings ter sprake gekomen. Nu 
is er een avond om daar alle ruimte aan te geven. Ik 
zal het boek kort introduceren – we verkennen de/
onze eigen innerlijke ruimte – en sluiten af met een 
gedicht (vaak dé taal waarin onze innerlijke ruimte 
zich uitspreekt!). Wie wil: neem een gedicht mee dat 
u aanspreekt. 

Donderdag 22 februari, 20.00 uur - Info/opgave 
Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl , 
06 2129 4143

“If it be your will  " 
de spiritualiteit van Leonard 
Cohen”
Matthijs Glastra

Leonard Cohen, geboren in 1934, Canada, een 
Joods gezin. Een religie die lang zijn leven 
gestempeld heeft, maar dat weerhoudt hem er niet 
van om zich tot boeddhistische monnik te laten 
wijden en veel over Jezus te zingen, over wie hij als 
jongetje al verhalen hoorde van zijn christelijke 
kindermeisje. Religie en spiritualiteit zijn overal 
aanwezig in het leven en oeuvre van deze grote 
singer-songwriter. 



Samen beginnen - een  
ander begin van de viering! 
Matthijs Glastra 
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Dit kan een heel ingewikkeld
artikel worden. Maar
tegelijkertijd: het kan
ook kort en eenvoudig. 
Ik kan heel veel meene-
men vanuit de kerkge-
schiedenis over de kerk-
orde en de ambten in de
kerk. Het kan ook heel 
kort, inzetten bij wat er 
nu gebeurt: ons gemeen-
tezijn wordt gedragen 
door ons gezamenlijk ge-
loof, gemeente zijn wij samen, waar ieder bij hoort. 
We willen alles wat er te doen valt zo veel mogelijk 
samen doen. Wat ons (ver)bindt en draagt is: geloof 
– hoop – liefde. Zo ontmoeten wij elkaar. 
Doordeweeks en op zondag. In de kerk en in de 
wereld.

Dan komt nu de vraag waar het in dit stukje om 
draait: als de kerkdienst begint, beginnen we niet 
samen . . . maar apart. Er is een scheiding tussen 
een paar kerkenraadsleden en de gemeenteleden, 
tussen kerkgangers en kerkenraad. Een paar 
mensen komen apart binnen. Waarom doen we 
dat, waarom zouden we dat blijven doen? Dat 
kleine groepje vertegenwoordigt onze gemeente. 
Voordat de viering begint, wordt er in wordt in de 
kerkenraadskamer een kort gebed uitgesproken 
door de ambtsdrager van dienst, het 
consistoriegebed. Iemand heeft dat eens het ‘meest 
onzichtbare gebed van de kerkdienst’ genoemd. 
Misschien bereidt u zich persoonlijk thuis voor op 
een viering. Of doet u dat in het moment van de 
stilte op de drempel? Namens de gemeente doet 
de kerkenraad dat op een apart moment vlak 
voordat de kerkdienst begint. Daarin is ook te 
herkennen dat de verantwoordelijkheid voor de 
viering bij de kerkenraad ligt. En omdat dit 
(meestal!) gebeurt in de kamer waar de kerkenraad 
vergadert, de consistorie, heeft het gebed en dit 
moment deze naam gekregen. 

Dat is begonnen met Calvijn die de (aparte!) 
vergadering van ouderlingen en predikant de 
consistorie noemde. Deze beide ambten dragen 
(droegen) de zorg voor de leer en het geestelijk 
leven. Misschien was het voor Calvijn ook een 
protestantse kopie van het gebed dat de priester 
bad voorafgaand aan de eucharistie. En nog weer 
later in de geschiedenis krijgt het consistoriegebed 
betekenis als een gebed dat de kerkdienst in 
woelige tijden ongestoord en in rust en vrede mag 
verlopen. En wordt er in het gebed een zegen 
gevraagd voor allen die een taak hebben en voor 
al die andere plaatsen wereldwijd waar de 
gemeente van Christus samenkomt.

In deze lange ontstaansgeschiedenis van het 
consistoriegebed spelen dus heel veel 
verschillende aspecten mee. Ze zijn voor ons 
kerkelijk leven en de beleving van de kerkdienst 
vormend geweest. Tegelijkertijd: de gemeente van 
Christus groeit als lichaam mee in de tijd. In 
Huissen is de geloofsgrond nu dat ons vieren 
gezamenlijk wordt gedragen en opgedragen aan 
God. Dat we allemaal een taak hebben in het 
zingen, horen, meebidden. Elkaar te dragen. Dat 
mag zichtbaar zijn vanaf het begin. Daar willen we 
samen voor bidden en mee beginnen.

Dat willen we dan ook zichtbaar gaan maken. Met 
ingang van de Veertigdagentijd (zondag 18 
februari) is er geen apart begin meer in de 
beslotenheid van de consistorie (waar overigens 
iedereen welkom is!), maar beginnen we de 
viering samen in de kerkzaal. Om 10 uur luidt de 
klok – dan wordt het stil – welkom en 
drempelgebed – de twee kaarsen op tafel worden 
aangestoken – begroeting door de voorganger en 
gemeente – we zingen het aanvangslied. 
Misschien (even) wennen? Misschien dat we 
zeggen: dat hadden we veel eerder zo kunnen 
doen! Uw reacties zijn welkom, alleen zo blijven 
we samen vorm geven aan onze geloven en 
vieren.
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Kinderen als slaaf 
behandeld in Ghana. 

Collecte 4 februari 2018
Jan Rietveld

In Ghana doen kinderen onder dwang gevaarlijk 
werk in de visserij op het Voltameer. Zij worden 
meegelokt of gewoon meegenomen en op kleine 
eilandjes in het meer, vier maal zo groot als 
Nederland, vastgehouden. Geen mogelijkheid om 
te ontsnappen voor deze wel erg goedkope 
“arbeidskrachten”. De partnerorganisatie van Kerk 
in Actie “Challenging Heights” spoort deze 
kinderen op, bevrijdt ze en geeft hen met 
psychologische begeleiding en onderwijs de hulp 
om terug te keren in de gewone Ghanese 
maatschappij.

Steeds meer mensen in Nederland hebben 
tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande 
moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in 
mijn hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. 
Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam 
ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer 
open te maken’. Dit is nog maar één voorbeeld. 
Schulden stapelen zich op en werken verstikkend. 
Kerk in Actie nam met andere kerken en 
christelijke organisaties het initiatief voor het 
project SchuldHulpMaatjes. De collecteopbrengst 
wordt ingezet tot opstarten en verdere 
stimulering van dit project waarin het dienen van 
onze naaste in nood centraal staat.

Uit de schulden
Collecte 25 februari 2018
Jan Rietveld
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Mijn Kerk
Marrthijs Glastra

Er wordt steeds minder gecollecteerd in 
Nederland. Heel af en toe staat er nog 
iemand met een collectebus (al dan niet 
digitaal ) voor mijn deur en vraagt mij: 
wilt u iets geven . . . en dan komt het 
doel, iets dat mij zou kunnen bewegen 
om te geven. Soms geef ik alleen al 
omdat ik het geweldig vind dat zo’n 
jongen zijn tijd geeft voor een goed doel. 
Soms ben ik in een goede bui: natuurlijk. 
Het is lang niet altijd het doel zelf dat 
bepaalt of ik geef.

ACTIEPERIODE
ZONDAG 20 JANUARI TOT 
EN MET ZATERDAG 3 
FEBRUARI

Wat raakt in het motto van kerkbalans:  niet geven voor de kerk, maar voor mijn kerk. Dat heeft de kerk 
slim en verrassend bedacht: of ik wil geven aan iets wat van mij is? Ja natuurlijk! Geen doel ver weg, 
geen buitensporig verzoek: wilt jij geven aan wat van jou is.  Waarom noem ik het mijn kerk? Omdat ik 
er gedoopt ben. Mijn vrouw is er begraven. Omdat ik er mensen ontmoet met wie ik lief en leed kan 
delen en dragen. Om een kaarsje aan te steken. Voor rust en bezinning, een kop koffie of een 
gesprekskring.
Mijn kerk is vaak ook de kerk van vroeger, waar het ooit begonnen is. Ook al kom ik er nu minder, fijn 
dat die plek er is en blijft. En als ik nu geef opdat mijn kerk er straks ook nog is, dan is dat omdat ik 
houd van de kerk van nu en van vroeger. En van iemand houden – ja, dat is altijd geven en delen. Dus 
ook  met mijn kerk.

Waarvoor is dat geld nodig vraag je aan de collectant? Voor een goed gebouw waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Voor onderhoud en een dominee betalen.  En ook om dat geld door te geven: met 
ons geld het leven van andere mensen ondersteunen. Ik moet daarbij denken aan de beroemde 
uitspraak van John F. Kennedy toen hij in 1961 president werd: “Vraag niet wat uw land voor u kan 
doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen”. Ja, de kerk wil graag iets doen en zijn voor mensen. 
In een relatie komt de liefde van twee kanten : ik mag iets van de kerk verwachten én omgekeerd: wil jij 
aan mij iets geven. Dat gaat om geld en het gaat om zo veel meer dan geld, want houden van is 
kostbaarder dan geld. 



Waar het de diaconie om gaat is een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige wereld. Het 
verschil kunnen maken is wat de diaconie wil: namelijk helpen waar geen helper is. Dat is mooi gezegd, 
maar dat vraagt wel het één en ander.

De diaconie wijst op die groepen in de samenleving - dichtbij en veraf - die onze hulp nodig hebben. 
Die hulp kan bestaan uit voorbeden, aandacht en uit financiële en materiële steun. 
We selecteren doelen die een kleinschalige opzet hebben, die zekerheid bieden dat het geld bij het 
betreffende doel terecht komt, maar bovenal ons als gemeente aanspreekt. 
We vinden het belangrijk de gemeente bij de projecten en activiteiten te betrekken. Behalve 
individuele hulp ondersteunen we projecten in onze regio die te maken hebben met armoede en 
onrecht. Zo verstrekken we financiële bijdragen aan Stoelenproject De Duif (daklozenopvang) en de 
Voedselbank in Arnhem en het kinderhospice Binnenveld in Barneveld. 

Daarnaast willen we graag één doel selecteren en bijzondere aandacht geven dat elders in de wereld 
actief is. Voor het komende jaar is dat het werk van ds. Rodolfo Aquila Rivero in de wijk La Marina in de 
industriestad Matanzas, Cuba. We zijn al gestart door hen financiële noodhulp te geven na de orkaan 
Irma.  
Zo blijven we - met uw financiële steun – werken aan de uitvoering van onze opdracht! 
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Projecten Diaconie 
Ada van Arkel, voorzitter

Wat is de kerk u waard en hoeveel hebt u ervoor over?
Roelof Smelt, administrateur

Uw bijdrage maakt het mogelijk ons gebouw in stand te houden. En het maakt het vooral ook mogelijk 
dat onze kerkelijke gemeente deze unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. 
Doe mee, verhoog, als het kan, uw bijdrage. 

* Doe mee is een oproep aan gemeenteleden aan wie dit jaar voor het eerst om een bijdrage                              
 wordt gevraagd of die nog niet eerder hebben bijgedragen. 
* Verhoog uw bijdrage is een oproep aan onze gemeenteleden die ook de afgelopen jaren al  
  hebben bijgedragen. 
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Begroting 2018
Inkomsten                  Uitgaven
   
Actie kerkbalans €  50.850  Kosten gebouw  €    8.715
Collecten en giften €    1.600  Afschrijvingen  €    4.727
Verhuur  €    8.260  Pastoraat  €  69.750
Rente en dividend €    6.500  Overige kosten  €  13.726
               Toevoegingen aan fondsen €    3.000
Tekort                 €  33.868   Rente- en bankkosten €    1.160
Totaal                 €101.078   Totaal               € 101.078
  
Helaas moeten we constateren dat jaarlijks onze inkomsten afnemen en de kosten vrijwel gelijk blijven. 
Dat betekent ook dat we op onze reserves moeten interen. Dit proces willen we eigenlijk tot een 
minimum beperken. 
Mogen wij op u rekenen? Wij hopen van ganser harte dat u meedoet!

Diaconie.
Ook de diaconie vraagt een bijdrage van u. De diaconie is er voor hen die aandacht en/of financiële hulp 
nodig hebben, binnen onze kerkelijke gemeenschap, maar ook regionaal en wereldwijd. Zij steunt naar 
vermogen mensen die een beroep op ons doen. Daarom draagt de diaconie, in alle openheid, onder 
meer bij aan projecten die zorg in brede zin verlenen. Omdat steeds vaker een beroep op de diaconie 
wordt gedaan, is uw financiële hulp hard nodig. 

Begroting 2018
Inkomsten                 Uitgaven
   
Actie kerkbalans €  12.250 Diaconaal werk plaatselijk €   3.600
Collecten en giften €    2.050 Diaconaal werk landelijk €   5.250
Rente en dividend €       520 Diaconaal werk wereldwijd €   3.050
                                Overige kosten                €   2.740
                                Rente- en bankkosten               €       180
 Totaal                €  14.820             Totaal                               €  14.820

PRAKTISCHE ZAKEN
* Bijzondere omstandigheden
Als u door bijzondere omstandigheden niet, 
of niet geheel, aan ons verzoek kunt voldoen, 
stellen wij nader overleg met u op prijs. 
* Geef slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? 
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U kunt 
hier alles over lezen op kerkbalans.nl
* Toezeggingsformulier Kerkbalans 2018
Lever s.v.p. altijd uw toezeggingsformulier in via e-mail kerkbalans@pknhuissen.nl of bij de 
medewerkers
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Projecten 2017
Kerkbalans 
Berend R. Smit
kerkrentmeester

Kerkbalans en de projecten
die wij met uw bijdrage in 2071
hebben kunnen doen; 
Ons kerkorgel is in januari 2017 
volledig gerestaureerd.
Dit was hard nodig omdat het 
zwoegen en zuchten was voor
de blaasbalgen die op diverse
plaatsen forse lekkages
vertoonden. 

Naast deze reparatie 
is het volledige pijpwerk 
uitgenomen, schoongemaakt
en waarnodig hersteld.

Met als resultaat; 
het orgel klinkt 
beter dan ooit tevoren.
Laten wij er zuinig 
op zijn want het orgel
is een niet weg te 
denken onderdeel 
van onze vieringen 
én het kerkgebouw.

 

Ook is de toren, met een bijdrage uit het 
verjaardagsfonds, opnieuw geschilderd en 
dusdanig geconserveerd dat het de komende vijf 
jaar opnieuw weer en wind kan trotseren. Heeft u 
al gezien hoe de toren in al zijn schoonheid na 
zonsondergang staat te glanzen in de door de 
gemeente Lingewaard geïnstalleerde LED 
verlichting? Daar mogen wij best trots op zijn, 
want het is een sieraad en baken voor de stad 
Huissen. 

Met uw bijdrage uit kerkbalans is ook de Pleinzaal 
voorzien van stoffering, niet alleen om de 
akoestiek te verbeteren maar ook om deze ruimte 
aantrekkelijker, aangenamer te maken voor 
huurders én voor ons zelf. Twee vliegen in een klap 
dus!  



Kliederkerk
Ellen, Dianne, Matthijs en Daniëlle

Zondagmiddag 10 december 2017 heeft er voor de tweede keer kliederkerk in Huissen plaatsgevonden. 
Die middag kwamen er, ondanks hevige sneeuw, weer heel wat 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 : 
Lichtpuntjes.  
Er werd geknutseld, gefiguurzaagd, getekend in zand op een lichtbak. Je mocht je verkleden of even 
terug trekken in de donkere kamer. Er werden huisjes met licht, schudbollen en kerststalletjes gemaakt 
en natuurlijk mocht het kerstlichtje niet ontbreken. 
Na het kliederen werd het tijd voor de viering. Matthijs vertelde over het verhaal van kerst en over het 
licht wat de weg wijst naar de stal. We bekeken de mooie knutselwerken van de kinderen. Er werden 
liedjes gezongen en we hadden het samen over lichtpuntjes, groot en klein. Nadat we de zegen hadden 
uitgezongen gingen we over naar het laatste gedeelte van de middag. Samen afsluiten en nakletsen 
onder het genot van iets te drinken met wat lekkers. Mooie sterren van cake en appeltaart bedekt met 
sneeuw waren er gebakken. 
Kortom, het was een middag vol lichtpuntjes waar we van hebben genoten. Nieuwe mensen ontmoeten, 
gezellig samen activiteiten ondernemen en samen met kinderen verhalen uit de bijbel ontdekken. Het 
was een feest. Mede ook door de hulp van vele vrijwilligers waar we heel blij mee zijn. 
In maart is de volgende  kliederkerk. Wil je mee organiseren of helpen bij een activiteit; geef je op! Dat 
kan via mail : kliederkerkhuissen@gmail.com 
Benieuwd geworden? Kom in maart binnen lopen en neem je (klein)kinderen mee. Jullie zijn van harte 
uitgenodigd . 

Hopelijk tot dan! 
Ellen, Dianne, Matthijs en Daniëlle
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Uit de Pers / 1
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Dominee Rhenoy deels verlamd na misdaad aanval.
Het is nog onduidelijk of dominee Ebi Wassenaar 
van Rhenoy ooit weer op de kansel staat. Ze is, 
nadat zij in haar kerk werd overvallen, halfzijdig 
verlamd en heeft het psychisch heel moeilijk met 
wat er is gebeurd.
Een nieuwe eigentijdse kerk Renkum en omgeving.
Manfred en Rebecca van Leijenhorst zeggen dat hun
nieuwe kerkgemeenschap “Linked” gaat heten. Een 
kerk met een evangelische achtergrond zonder een
eigen kerkgebouw. Geen kerkorgel, maar een band
die gospel- en relipop speelt. Geen dominee op de
kansel, een wandelende voorganger, ondersteund
met beelden uit een beamer.
Fusie R.-K. kerken tot parochie Maria Magdalena.
Dertien R.-k. kerken in Lingewaard en Overbetuwe
vormen nu de gezamenlijke parochie Maria 
Magdalena. 
R.-k. kerken sluiten in de Liemers en de Achterhoek.
Zes van de elf kerken vallend onder de parochie H. 
Gabriël gaan in 2018 sluiten, tot mei 2019 blijven ze 
nog open voor trouwerijen, uitvaarten en speciale 
vieringen.
Ontdekking vroege Christelijke beschaving in Azië. 
Archeologen hebben ontdekt dat Centraal-Azië al 
een christelijke beschaving had vóór de opkomst 
van de islam.. Deze christenen waren volgelingen 
van monnik Nestorius (386-451), patriarch van 
Constantinopel. 
De Wereldraad van Kerken bestaat zeventig jaar.
De WvK (World Council of Churches) is een van de 
belangrijkste internationale christelijk-
oecumenische organisaties. 23 augustus a.s. bestaat 
de Wereldraad van Kerken in Genève zeventig jaar. 
Momenteel zijn ca. 340 kerkgenootschappen lid van 
deze organisatie met 500 miljoen leden uit 110 
landen. Binnen de Wereldraad van Kerken is vrijwel 
iedere christelijke stroming vertegenwoordigd.
Alblasserdam heeft al 85 jaar hoedje op in de kerk.
De klanten komen vanuit Urk tot Zeeland. Ze dragen
geen hoedjes tegen de kou maar op verzoek van de
de kerk. Hoedenzaak “Nelly” vaart er wel bij !

Terugblik op het bezoek 
aan de synagoge
in Nijmegen 
Heleen van der Honing
Enkele weken geleden hebben 
we met een groep gemeente-
leden uit Lingewaard een 
bezoek gebracht aan de 
Synagoge van Nijmegen. 
Mirjam Bloemendal, zelf 
gemeentelid van de synagoge, 
gaf ons een rondleiding door de sjoel, zoals de 
synagoge ook wel genoemd wordt. Hierbij nam ze 
ons mee in de geschiedenis van de Synagoge en 
van de Joden in Nijmegen. Daarnaast vertelde ze 
over verschillende gebruiken en rituelen, die in 
joods geloof uitgevoerd worden. Het was een 
boeiende en mooie ontmoeting, waarbij we van 
dichtbij, op een persoonlijke manier, joods geloof 
hebben mogen leren kennen. Een van ons, een 
twaalfjarig meisje, is door Mirjam actief 
“lernend”bij de rondleiding betrokken. Lernen is de 
kern van de ontmoeting in de synagoge.  
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Varia
Verzameld door Herman Joling

Heleen van der Honing vestigde de aandacht op de 
Volgende twee onderwerpen:
Eind 2017 werd in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede 
uitgereikt aan ICAN, de organisatie tegen  
kernwapens. Het bericht van de PKN kunt u vinden 
op de website https://www.protestantsekerk.nl.
Boekbespreking in “Trouw”: HUISWERK VOOR 
CHRISTENEN van Bart Wallet
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie 

Ada van Arkel gaf de volgende informatie door:
Open dag Driestar hogeschool op 10 februari 2018
Wil je juf of meester worden of docent in het 
voortgezet onderwijs? We informeren je over onze 
opleiding  pedagogiek en masters. 
Van 10.00 tot 14.00 staan onze deuren open.
 Meer informatie lees je op onze website: 
www.driestar-hogeschool.nl
 

Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer organiseert op 
haar Franse stek bezinningsweken. Een programma 
van Espace le Figuiermet, kosten en andere 
informatie vindt u op www.espacelefiguier.com/nl.
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Kerstviering op 
maandagmiddag
Ada van Arkel
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Op maandagmiddag 18 december 2018 was er in 
onze kerk de traditionele kerstviering op de 
middag. Een week daarvoor leek het erop dat de 
belangstelling heel matig zou zijn. Maar gelukkig in 
de week die daarop volgde stroomden de 
aanmeldingen binnen. Met uiteindelijk zo’n 35 
gemeenteleden hebben we gezamenlijk een mooi 
kerstfeest gevierd. 
Het lied ‘Zachtheid’ van Huub Oosterhuis was het 
leidende thema van de viering. De zachtheid in een 
mens is door omstandigheden en gebeurtenissen 
of gewoon door het ouder worden soms zo diep 
verborgen. Matthijs deed in zijn gesprek een 
beroep op het terugvinden van dit gevoel diep 
vanbinnen in ons. Er kwam een mooi gesprek op 
gang over dankbaarheid, onrechtvaardigheid en 
inleveren als je ouder wordt. Godsvertrouwen 
houdt je staande.

Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug
De ogen van een kind
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw
En het licht niet haat

Huub Oosterhuis

Piet Knol nam ons mee met verhalen en foto’s naar 
Cuba. Het verhaal van ds. Rodolfo Aquila Rivero in 
Matanzas ging leven. Persoonlijke verhalen en 
ontmoetingen geven een beter beeld van de leef- 
en werkomstandigheden in de industrie- en 
havenstad Matanzas in Cuba. Hoe beperkt en met 
hoe weinig middelen daar geleefd wordt. Het werd 
eens te meer duidelijk waarom Rodolfo onze steun 
nodig heeft. Het geld dat hij van ons krijgt wordt 
uitermate goed besteed en hij maakt er veel 
mensen gelukkig mee. Herstel van de huizen na de 
orkaan Irma, een bed op juiste lengte, een rolstoel 
of Engelse les - alles kan. 
Natuurlijk hebben we heerlijk gegeten met als 
hoogtepunt een prachtig toetje. Voldaan en 
tevreden ging iedereen aan het begin van de avond 
naar huis. 

Postzegels en zo… 
Jan Rietveld

Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude 
mobieltjes, ‘oud en vreemd’ geld, en lege 
inktpatronen leveren geld op. Deze zaken kunnen 
worden ingeleverd in de grijze bak in de hal van 
onze kerk. Daarna wordt alles ingeleverd bij het 
centrale inleverpunt, het Landelijk 
Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Na 
sortering wordt het materiaal verkocht. De 
telefoons worden verwerkt en de inktpatronen 
waar mogelijk gevuld. Munten, geboortekaartjes en 
ansichtkaarten worden verkocht aan verzamelaars 
via beurzen, veilingen en Marktplaats. Allerlei 
soorten kaarten zijn welkom. Oude of nieuwe 
kaarten met dorpsgezichten, dieren, bloemen, 
maar wel met een postzegel! Een bijzondere 
fotokaart werd recent bij opbod verkocht voor bijna 
€ 60. In 2016 hebben de ingezamelde zaken vanuit 
het hele land meer dan € 40.000 opgebracht. Dank 
zij de voortdurende inzet van enthousiaste 
vrijwilligers.

Twee foto's uit Cuba
project Rodolfo
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Ledenmutaties 
periode 12-11-2017 t/m 03-01-2018
Shelly Goes
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De kerstkaarten  die we als gemeente verstuurd 
hebben zijn goed aangekomen in Cuba! Rodolfo 
stuurde een enthousiaste mail naar Piet Knol. 
Rodolfo schrijft over het ongeloof dat de kinderen 
en hun familie hebben over de ontvangst van een 
kerstkaart uit Nederland. Sommige kinderen 
hebben nog nooit in hun leven een kerstkaart 
gehad. Rodolfo schrijft: ‘De Heer is geloofd in deze 
kersttijd in La Marina.’
Hierbij enige zinnen uit de e-mail van Rodolfo:
- My friend, the children and youngsters 
have already received your Christmas Cards. All of 
them!!! Aleluya!!!
- You should do it every year. Some of 
people of the community, not believers, are 
claiming me to receive your Christmas cards also.
- One of them, Lucy, she is in heaven with 
your Christmas Card about the Jesus' birth. She 
told me that she will frame your nice Christmas 
card. Aleluya!!!
De actie mag dus wel een succes genoemd 
worden.

Kerstkaarten voor 
kinderen in Cuba
Ada van Arkel

Opbrengst collectes
College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt

November 2017
Pastoraat en eredienst
Missionair werk en kerkgroei
Totaal

December 2017
Pastoraat en eredienst
Pastoraat landelijk
Werk aan de Kerk
Totaal

199,61
67,20

266,81

368,19
98,75
48,65

515,59

November 2017
De Herberg, Oosterbeek
KIA - najaarszendingweek
St. Het Kruispunt
KIA - Vluchtelingenkinderen
St. Leergeld, Arnhem
Rudolphstichting

December 2017
Vluchtelingenwerk O-Ned.
Kinderhospice Binnenveld
Amnesty International
Stichting Loes, Huissen
Rudolphstichting
St. Leergeld, Arnhem
Voedselbank Arnhem e/o
Stichting Loes, Huissen
KIA - kindervluchtelingen
Stoelenproject De Duif

Kerstviering 18 december 2017
Project Rodolpho

Diaconie
Roelof Smelt

78,84
102,90

31,80
42,65
41,50
54,70

352,39

67,11
34,70
46,60
66,80
22,85

142,41
157,20

76,75
120,70

50,70
785,82

240,40



Adressen
Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson - ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

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

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

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232
Rooster kosters:
         17/01-23/01      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom
         24/01-30/01      Huub Langeweg
         31/01-06/02      Gerdine Dijkstra   
         07/02-13/02      Yolanda de Wit
         14/02-20/02      Huub Langeweg
         21/02-27/02      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom
         28/02-06/03      Gerdine Dijkstra
         07/03-13/03      Yolanda de Wit
         14/03-20/03      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom18 Sjaloom! Winter 2018

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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Post bezorging
Ver weg en dichtbij

Foto  Ad Huson 

Op de foto Emma.  Misschien wel de jongste 
Sjaloom!-bezorger. In de kinderwagen ligt haar 
broertje, Julian.
Zoals je ziet is ze heel enthousiast.

Rodolfo schrijft over het ongeloof dat de 
kinderen en hun familie hebben over de 
ontvangst van een kerstkaart uit Nederland. 
Sommige kinderen hebben nog nooit in hun 
leven een kerstkaart gehad

Project Rodolfo



Feestdagen van LICHT.

Jaargetijde van biddende bomen, 
kale takken, armen gelijk 
ten hemel heffend.

De kale boom wacht en slaapt.
Hij houdt zijn adem in.
Al zijn poriën zijn dicht.
Hij wapent zich tegen de kou.
Ooit wordt het zachter,
dan aait de wind over zijn takken
en komen er blaadjes uit zijn dikke knoppen.
Nu nog niet. Nu steekt hij zijn wortels
diep in de grond.
Op zoek naar warmte.
Ook jij kunt wachten, God,
als een boom in de winter.
Tot de mensen op zoek gaan naar vrede.
Tot mensen warm van liefde worden.
Dan ben jij er voor hen. 

dichter onbekend


