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Van de redactie
Matthijs Glastra
 
In een winter die zich stil houdt en maar geen winter wil
worden: het winternummer van Sjaloom!. Ook wij houden
ons stil: de rust en ruimte van de zevende dag. Een mens
moet van ophouden weten. U leest erover in een aantal
persoonlijke verhalen. In de uitnodiging voor een klooster-
weekend. Maar soms moet je niet ophouden, maar juist
beginnen: doe mee met de Actie Kerkbalans. Vervul een
vacature. Houd je niet stil, meedoen inspireert!!  Voor 2016
wenst de redactie u toe dat er veel te lezen valt als het gaat
om rust, bezinning en bezieling – en dat Sjaloom! daaraan
bij mag dragen.

Agenda
 
17 - 31 jan  Actie Kerkbalans (zie pag 7 - 9)
21 januari    Kerkenraad
22 januari    DVD Diederik van Vleuten 19.30 uur (zie pag 15)
28 januari   Gesprekskring ‘Geduld met God” nr 1
29 januari   Eten in de kerk (zie pag 14)
7 februari    Nagesprek over Hebreeën (zie pag 5)
11 februari  Gesprekskring ‘Geduld met God” nr 2
14 februari  Nagesprek over Hebreeën (zie pag 5)
19 - 21 feb  Kloosterweekend (zie pag 15)
24 februari  Gesprekskring ‘Geduld met God” nr 3
25 februari  Kerkenraad
6 maart      Nagesprek over Hebreeën (zie pag 5)
9 maart      Gesprekskring ‘Geduld met God” nr 4
14 maart    Visitatie (zie pag 6)
17 maart    Open gesprek over Hebreeën (zie pag 5)
21 maart    Paasviering ouderen
10 april      Geloven een hele kunst (zie pag 10)

voorpagina: Le Penseur van Rodin2 Sjaloom! kerkblad Protestantse Gemeente Huissen Winter 2016



Matthijs Glastra
 
                      '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.'
 
            (“Voor de zevende dag”, Huub Oosterhuis)
 
In mijn beleving wordt het elk jaar minder: het aantal
mensen met ‘goede voornemens’. De vorig jaar overleden
Denker des Vaderlands René Gude vertelde eens dat hij
zich er elk jaar weer aan overgaf (ondanks het lacherige
gedoe thuis over zijn gebrek aan ruggengraat) en hij citeer-
de daarbij Hanna Arendt: “De enige manier om de toekomst
te voorspellen is je iets voor te nemen en je daaraan te
houden”. Het leven is niet te plannen, leven verloopt niet
volgens plan…maar om mijn leven vorm te geven zal ik toch
af en toe een plan moeten maken. En dan is het misschien
makkelijker en passender om met mijzelf af te spreken wat
ik niet meer of minder zal gaan doen: ophouden met roken.
Stoppen met ongezond eten. Minder met de auto. Misschien
is dat wel de beste wens die we elkaar kunnen geven: een
mens moet van ophouden weten. Na zes dagen zegt God:
“En nu ophouden! Stoppen. Rust. Ik ga sjabbat houden”.
Rusten – dat is niet maar zien óf en wanneer het uitkomt.
De zevende dag is deel van het hele plan wat God met het
leven en deze aarde op het oog heeft. Er staat niet: en God
voltooide al zijn werk op de zesde dag en ging daarna
rusten. Zes scheppingsdagen plus een rustdag erbij als een
toegift, extraatje, even een brake. Nee: de schepping is pas
voltooid op en met de zevende dag, als ook de rust gescha-
pen is. Ook – juist!!- de rust moet geschapen worden.
Rustig aan is niet een goed voornemen en maar zien of het
lukt – nee, ophouden hoort bij de schepping wil het leven
goed en duurzaam zijn. De schepping is pas klaar als ook
de sjabbat, de rust, het stille genieten geschapen is.
Tomas Halik vertelt “Geduld met God” over Prediker. Er is
een tijd om stenen te verzamelen en om stenen weg te
werpen. Een mens verzamelt in zijn leven heel wat stenen.
Onze wereld is bezaaid met stenen, die zwaar, scherp en
gevaarlijk zijn. Oude conflicten, nooit opgeloste misverstan-
den, frustraties, irritaties, wederzijdse teleurstellingen, niet
vergeven schuld… het kan allemaal hard worden als steen.
Je kunt het blijven verzamelen, vasthouden, verharden –
maar we kunnen en moeten ons ook inzetten om er mee
op te houden. Stoppen. Loslaten. Wegwerpen. Tijd maken
om elkaar nabij te zijn. Een mens moet van ophouden
weten.
Een vader van pubers vertelde me eens hoe blij hij was met
de nacht. Gedoe, ruzies, hij schoot wel eens onredelijk uit
zijn slof. Dat stapelt zich, verhardt zich. En in de nacht, zei
hij, vind ik rust. De dag is voorbij, ophouden nu, morgen
weer nieuw beginnen. Als wij alles volplannen, altijd maar
doorgaan met wat er gezegd is en nog gedaan moet worden,
kan het leven niet tot rust komen. Een mens moet van
ophouden weten. Nieuw beginnen, zacht worden, de ogen
van een kind.
Het bijzondere van de scheppingsdagen is dat ze allemaal
een partner hebben: dag een en vier delen het licht, twee

en vijf het water en de lucht, dag drie en zes gaan over de
aarde en alles wat daar leeft. Maar de zevende dag is alleen
en hij deed zijn beklag daarover bij de Heilige, Hij zij ge-
prezen. “Alle dagen hebben een partner, maar ik ben al-
leen”. God antwoordde: Israël is jouw partner. Jullie horen
bij elkaar, jullie zullen elkaar bewaren. Daarom staat er
geschreven: gedenk de sabbatdag en heilig deze. Zo ont-
vangt Israël elke week op vrijdagavond de sjabbat: als haar
bruid, mijn geliefde. Niet wij hebben de sjabbat bewaard,
maar de sjabbat heeft ons bewaard. Als je niet van tijd tot
tijd stilstaat, ophoudt…raak je je leven kwijt. Wie de rust
bewaart, wordt daarin bewaard.

Een mens moet van ophouden weten!

 
De sabbat is Israëls geschenk aan de wereld. Een mens
leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Een mens
moet van ophouden weten. Dat is precies wat sjabbat be-
tekent: staken! stop! Makkers staakt uw wild geraas. Sta
eens stil. Aandacht vereist dat ik stilsta bij wat er is. Wat
nu is. “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang”
(Bertolt Brecht).
Ga eens wandelen, niet alleen met je hond maar ook met
je kinderen. Maak een afspraak. Lees een boek, kijk een
film. Neem eens een kwartiertje voor jezelf. Als ik zondag-
morgen naar Huissen rijd voor de viering zie ik heel veel
mensen op heel veel verschillende manieren zich inspannen
voor hun ontspanning.
Een zondagse viering is mijn werk en tegelijkertijd ervaar
en besef ik: juist de plek om tot rust te komen. We moeten
niet alleen aan de kerk en het geloof werken, er aan toe-
voegen (onze opgave) , we moeten er ook van genieten,
ontvangen (de gave). Niet alleen inspannen, ook ontspan-
nen.
Goed voornemen voor onze gemeente. We zijn druk.
Kleine groep, veel doen. Projecten. Balans weten te bewa-
ren tussen inspannen en ontspannen, ontvangen en mee-
doen. Ruimte maken voor stilte, bezinning. Niet te veel
woorden.
Elkaar nabij zijn in ons persoonlijk leven: momenten van
bezinning, aandacht voor de stem van je hart en ziel. Tijd
voor elkaar als het stil wordt. Als het leven zich verhardt.
Gesprek met jezelf. Bron van leven. Rust en stilte nodig om
te verstaan, jezelf op het spoor te komen, stilte is een
tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken.
De zevende dag eindigt niet met ‘en zie, het was goed’. De
zevende dag wordt niet afgesloten, krijgt alle tijd, tot in
eeuwigheid. Op deze dag stond God op en Hij riep: “goe-
demorgen zevende dag. Jou noem ik sjabbat. Wil je weten
wat ik vandaag ga doen? Nou, spits je oren. Vandaag ga ik
niks doen. Helemaal niks. Vandaag ga ik van mijn nieuwe
uitzicht genieten”.

             Ik sta even stil,
  en dat is een hele vooruitgang.
 
             (Bertold Brecht)



 

Kerkdiensten
Inclusief Jeugdactiviteiten
(zie ook Zondagsm@il)
Aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld
 
Zondag 24 januari
Lucas 4: 14 – 21
Bevestiging ambtsdragers: Ria Berends en Klaas Nienhuis
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: Kinderhospice De Glind / Pastoraat en Eredienst
/ Catechese en Educatie
Kinderkerk: Lucas 4:14-21 Hier staat hij voor
Jezus is gedoopt, hij heeft kracht uit de hemel ontvangen.
Maar waar staat hij nu precies voor? In het verhaal van
vandaag vat hij het zelf samen, met de woorden van Jes-
aja.
 
Zondag 31 januari
Wereldlepradag
Voorganger: Domina A. Hogenbirk, Nijmegen
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en Eredienst
/ Missionair werk en Kerkgroei
Geen Kinderkerk
 
Zondag 7 februari
Dienst van Schrift en Tafel
Hebreeën 1: 1 – 2:1   Nagesprek (Zie artikel op blz. 5 )
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / Werk
aan de kerk
Kinderkerk: voorjaarsvakantie
 
Zondag 14 februari
1e zondag 40-dagentijd: Invocabit- roept hij Mij aan
Hebreeën 3: 1- 14
m.m.v  cantorij  Nagesprek (Zie artikel op blz. 5 )
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem / Pastoraat en Eredienst /
Kerk in Actie/40-dagentijd: Kinderen in Oekraine
Kinderkerk: voorjaarsvakantie
 
Zondag 21 februari
2e zondag 40-dagentijd: Reminiscere - Gedenk uw
Barmhartigheden
Voorganger: ds G.J.te Lindert (Het Dorp)
Collectes: Stichting De Instap / Pastoraat en Eredienst /
Kerk in Actie/40-dagentijd: Vrouwen in India
Kinderkerk: Hebreeën 6:13-20/Lucas 9:28-36 Groter dan
jij  Dat er altijd iets of iemand groter is dan meegaan de
berg op. Letterlijk en figuurlijk stijgen ze even boven het
alledaagse uit. Boven op de berg verschijnen Mozes en Elia.
Jezus wordt door een stem uit de hemel aangewezen: “Dit
is mijn Zoon”.
 
 
 

Zondag 28 februari
3e zondag 40-dagentijd: Oculi - Mijn ogen
Voorganger: Mevr. E. Morelissen
Collectes: De Herberg Oosterbeek / Pastoraat en Eredienst
/ Kerk in Actie/40-dagentijd: Kinderen in Nederland
Kinderkerk: Hebreeën 7:15-28/Lucas: 13:1-9 Een nieuwe
kans
Jezus vertelt zijn toehoorders dat ze dichter bij God moeten
komen, een nieuw begin maken. Dat het nog niet te laat
is, laat Jezus zien met het verhaal van de vijgenboom. God
heeft geduld met mensen: Hij kijkt het nog een tijdje aan,
omdat Hij blijft hopen dat de vijgenboom tot bloei komt.
 
Zondag 6 maart
4e zondag 40-dagentijd: Laetare - Verheug U
Dienst van Schrift en Tafel
Hebreeën 8   Nagesprek (Zie artikel op blz. 5 )
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: Kruispunt Arnhem / Pastoraat en Eredienst / Werk
aan de kerk
Kinderkerk: Hebreeën 8:1-13/Lucas 15:11-32 Geloof in de
toekomst
We maken kennis met een jongen die vertrouwen heeft in
het leven: hij trekt eropuit. Maar hij raakt steeds verder van
huis en durft niet meer terug. Toch is er toekomst. Als hij
uiteindelijk thuis komt, staat zijn vader al op de uitkijk. De
jongen maakt een nieuw begin.
 
Zondag 13 maart
5e zondag 40-dagentijd: Judica - Verschaf mij recht
Voorganger: ds H. van der Wal (Velp)
Collectes: 3 X M / Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie/40--
dagentijd: Migranten in Nederland
Kinderkerk: Hebreeën 9:15-28/Lucas 20:9-19 Eind of begin:
De onrechtvaardige pachters willen de opbrengst van de
wijngaard niet afstaan en besluiten de zoon te doden, zodat
zij de erfenis krijgen. Maar dat gaat niet door. Voor de ei-
genaar van de wijngaard is het nu niet afgelopen met zijn
wijngaard; hij maakt een nieuw begin met andere pachters.
 
Zondag 20 maart
6e zondag 40-dagentijd: Palmpasen  
IGEE oecumenische viering
Voorganger: ds M. Glastra en Coby Roelofs
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / Pastoraat
en Eredienst / Kerk in Actie/40-dagentijd: Boerinnen in
Ghana
Kinderkerk: Hebreeën 10:1-10/Lucas 19:29-40 “Hier ben ik”
We staan aan de rand van Jeruzalem, we zien de koning
binnenrijden op een ezel. “Hier ben ik”, zegt hij. En wij zijn
er ook. De hoofdrolspelers van het Paasverhaal zijn op het
toneel verschenen. De mens die een is met God is in de
stad. Maar ook de omstanders zijn er, juichend en schreeu-
wend.
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Kinderkerk
Mariette en Karin (kinderkerk), Danielle en Janet (minikerk)
 
Hallo jongens en meisjes,
 
Het gaat steeds net iets verder dan je gedacht had. Een
stem klinkt uit de hemel, water wordt wijn, waar Jezus komt
krijgt het leven nieuwe kansen. In de 40-dagentijd gaan
we met de kinderen “stap voor stap” op weg naar Pasen.
Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een
tuin. Reis over hoge bergen en door diepe dalen, onderweg
wordt het donker maar zien we ook lichtpuntjes die de weg
naar Pasen wijzen. Het programma voor de 40-dagentijd is
bij het drukken van deze uitgave van Sjaloom! nog niet
bekend, maar we gaan dit net zoals bij Kerst, met kinderen
van alle leeftijden doen!
 
Het zou heel leuk zijn als jij er ook bij bent, tot binnenkort!
 
 

 
Witte Donderdag 24 maart
met medewerking van alle kinderen en de cantorij
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: Leprazending / Pastoraat en eredienst / geen
uitgangcollecte.
 
Goede Vrijdag 25 maart
met medewerking van de cantorij
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: geen
 
Stille zaterdag 26 maart
met medewerking van de cantorij
Voorganger: ds M. Glastra        
Uitgangscollecte: Jeugdwerk eigen gemeente
 
Zondag 27 maart
PASEN
Voorganger: ds M. Glastra
Collectes: Voedselbank Nederland, / Pastoraat en Eredienst
/  Amnesty International

 

Hebreeën
Bij de vieringen in de Veertigdagentijd
Matthijs Glastra
 
“Pasen is al zo’n moeilijk (te begrijpen) feest. En dan ook
nog op weg er naar toe een moeilijk Bijbelboek”. Een ver-
zuchting die ik ergens las bij het alternatieve leesrooster
dat de Raad van Kerken aanbiedt. Hebreeën: een tekst vol
ingewikkelde citaten, hogepriester en offers, vreemde cita-
ten uit het Oude Testament . . een Bijbelboek dat je wilt
ontwijken. Waar je geen contact mee krijgt, de ander blijft
een vreemde voor me.

En toch! Juist het vreemde, het andere, wat ik NIET ben
en ken . . .helpt mij vaak om duidelijk te krijgen waar ik
wél sta. Kan een Bijbelboek als Hebreeën mogelijk helpen
om als tegenstem mijn eigen (geloofs)positie te articuleren
en verstaan.
Ik ga het doen, de vieringen in de Veertigdagentijd waarin
ik voorga, lezen uit de Hebreeën.
We bevinden ons dan eind 1e eeuw, een groepje christenen
met een joodse achtergrond, tweede – of derdegeneratie
christenen die Jezus zelf en ook de apostelen niet in leven-
de lijve hebben ontmoet. Er zijn enkel de verhalen, we
moeten verder met ‘van horen zeggen’. Na het eerste en-
thousiasme beginnen de eerste slijtageverschijnselen
zichtbaar te worden. Is er een dip in hun motivatie. Door-
gaan, ophouden, wat gaan we doen? Vasthouden aan de
oude zekerheden en offerrituelen? Zoeken we het in de
hogere sfeer van engelen en machten? Tegen de achter-
grond van deze vragen en gevoelens neemt iemand het
woord en wil hij zijn luisteraars bezielen, terugbrengen naar
hun ziel. Laat je niet verlammen, maar laat je verbinden
met het leven, zoals Jezus als hogepriester hemel en aarde,
oud en nieuw verbonden heeft. Een moeilijk boek met een
zeer aansprekend thema: Verbinden!
7 februari          Hebreeën 1: 1 – 2:1
14 februari        Hebreeën 3: 1- 14
6 maart            Hebreeën 8
Het lijkt me fijn om een oude gewoonte in ere te herstellen:
voor wie wil is er na de viering een nagesprek. En soms
moeten woorden en gedachten eerst een beetje bezinken
en is het fijner om daar later nog eens op terug te komen?
 
 
 
 

Gesprek over
Hebreeën
Donderdagavond 17 maart
van 20.00 – 21.30 uur in de kerk 
 
Een open gesprek over Hebreeën, over Pasen, wat verbindt
mij met het offer en lijden van hogepriester Jezus, of lukt
het niet meer met deze woorden? Als achtergrond voor
deze avond is een een artikel uit “De Bijbel spiritueel” over
het boek Hebreeën. Wie het (digitaal) ontvangen wil: laat

03/02/09/02 Huub Langeweg tel. 3252347 0612444413
10/02/16/02 Yolanda de Wit tel. 3252959 0654954070
17/02/23/02 Wim Westerveld tel. 3254432 0622215295
24/02/01/03 Huub Langeweg tel. 3252347 0612444413
02/03/08/03 Gerdine Dijkstra tel. 3255658 0611872505
09/03/15/03 Yolanda de Wit tel. 3252959 0654954070
16/03/22/03 Wim Westerveld tel. 3254432 0622215295

Kosters 
21 januari t/m 29 maart 2016
Yolanda de Wit
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Uit de kerkenraad
Marja Huson
 
Verslag vergadering van 25 november
Met het lied ‘Waar is je broeder’ van Jan van Opbergen uit
de adventskalender 2015 opent Marja Huson de vergade-
ring. Het thema ‘om voor elkaar te zijn’ sluit aan bij ons
thema zorgzame kerk en de vluchtelingenproblematiek.
Jonathan van Deutekom en Ard van der Woude zijn te gast
en informeren ons over hun ontmoetingsgroep bestaande
uit jonge interkerkelijke gezinnen. Regelmatig ontmoeten
zij elkaar op zondagmiddag in ons kerkgebouw. Om elkaar
te spreken, na te denken over geloofszaken, actief te zijn
met de kinderen en samen te eten. We spreken gezamen-
lijk de intentie uit om tenminste twee maal per jaar verbin-
ding met de zondagse viering tot stand te brengen.
Herman Schimmel heeft eerder dit jaar aangegeven met
ingang van 1 januari 2016 minder vaak in de dienst als
organist in onze gemeente te spelen. Regelmatig zullen
anderen op het orgel dan wel de piano spelen tijdens de
erediensten. We zijn blij dat Herman betrokken blijft als
cantor-organist bij onze gemeente. Hij heeft toegezegd
zeker op hoogtijdagen invulling aan de dienst te zullen
geven met zijn orgel- en pianospel.
De kerkenraad is blij met de toezegging van Klaas Nienhuis
en Ria Berends om ouderling-kerkrentmeester te worden.
De bevestiging vindt plaats in januari 2016.
De actie Kerkbalans 2016 wordt vervolgens toegelicht en
heeft als thema ‘Mijn kerk inspireert, mijn kerk in balans’.
We zijn ook dankbaar voor en blij met de enorme inzet ten
behoeve van de zeer geslaagde kledinginzamelingsactie en
Fancy Fair.

Thema-avond kerkenraad 15 december
Met het gebed ‘Middelpunt’ van Toon Hermans opent Jan
Rietveld de thema-avond kerkenraad. Heleen van der Ho-
ning heeft een sabbatical. Met hart en ziel heeft zij veel
dingen gedaan in de kerk waarvoor we haar zeer dankbaar
zijn. Maar dat betekent ook dat er opvolgers nodig zijn.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de
scriba of een van de andere kerkenraadsleden. Tijdelijk
zullen de diverse taken waargenomen worden door de
zittende kerkenraadsleden.
De avond richt zich vervolgens op de opbrengst van de
gemeente-avond met positieve reacties en verrassende en
veelzijdige suggesties. Elders in dit nummer leest u meer
hierover. In de januarivergadering gaan we kijken wat per
direct is te realiseren. Én wie we daarbij nodig hebben.
Wordt vervolgd... 
We sluiten af met een glas wijn en toasten op de 60e
verjaardag van Matthijs Glastra.

Visitatie
In het kader van de vierjaarlijkse visitatie binnen de pro-
testantse kerk in Nederland krijgen wij op maandag 14
maart a.s. bezoek van twee visitatoren. Dit zijn ds K.C. Kos
en de heer C. de Vries uit Ede. De visitatie is een ambtelijk
bezoek met een pastoraal karakter. Volgens de kerkorde
met als doel de opbouw van de gemeente (geestelijk leven,
gehoor geven aan de roeping en vervulling van ambten en
diensten). Om 19.00 uur, voorafgaande aan de kerken-
raadsvergadering, is er voor gemeenteleden gelegenheid
met de visitatoren te spreken. Noteert u de datum vast in
uw agenda?

Vacatures
Verspreid over de pagina's van deze Sjaloom! treft u een
flink aantal vacatures aan die in de afgelopen periode zijn
ontstaan. De kerkenraad is op zoek naar:
Ouderlingen en pastoraal medewerker: een luisterend
oor, een arm om de schouder, aandacht die een mens nodig
heeft in moeilijke momenten. Pastoraal ouderlingen en
medewerkers zijn soms broodnodig. Interesse om dit
dankbare werk te doen samen met het pastoraal team?
Lector: de lezingen van het oude en nieuwe testament zijn
een heel oude traditie in de vieringen van de christelijke
kerk. En ook al hebben we de verhalen al vaak gehoord,
door een goede voordracht van de soms cryptische teksten
en de uitleg van de predikant daarbij, komen er steeds weer
nieuwe inzichten naar voren. Kun jij dat en wil jij dat?
Gebruik dan je talenten om lector te worden in onze vierin-
gen.
Lid vacature commissie: aan het aantal vacatures die in
deze Sjaloom! te vinden zijn is wel te zien dat er behoefte
is aan een extra lid van de vacaturecommissie. Heb je
mensenkennis, ben je goed ingevoerd in de kerkelijke or-
ganisatie, maar bovenal vind je het niet moeilijk op mensen
af te stappen en hen te enthousiasmeren om bepaalde taken
in de kerk te gaan uitvoeren, dan bent u een geschikte
kandidaat voor de vacaturecommissie.
Bezorgers Sjaloom!: Is zeven keer per jaar een klein
wandelingetje voor jou een peulenschil? Dan wil jij mis-
schien wel tijdens dat wandelingetje een paar nummers van
Sjaloom! bezorgen?
Coõrdinator bloemengroet: Wekelijks gaan de bloemen
uit de kerk als groet naar een gemeentelid. Met een mooie
kaart, waarop gemeenteleden hun groet of bemoediging
kunnen zetten. Want een bedankje, felicitatie, wens of
ondersteuning wordt pas echt bijzonder met een persoon-
lijke kaart. Vind je het leuk om die groet te verzorgen?
Coõrdinator gastpredikanten: Als Matthijs preekt zit de
zaal behoorlijk vol. Maar helaas voor ons is hij ook wel eens
vrij. Ook dan wil de gemeente aansprekende voorgangers
op of naast de kansel. Wil jij ervoor zorgen dat er een
gastpredikant is als Matthijs er niet is?
 
Voor alle vacatures geldt: aanmelden en/of informatie bij
het moderamen, Matthijs Glastra, Ynke Faber en Marja
Huson (zie colofon)
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Uit de Pers
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn
 
Duitse kerken staan achter opvanghulp.
De bereidheid bij de leden van de Duitse kerken om zich in
te zetten voor vluchtelingen blijft onverminderd groot vol-
gens onderzoek van het Sociaal Wetenschappelijk Instituut
van de Evangelische Kirche Deutschland (EKD).
 
Steeds meer Chinezen op pelgrimsreis.
Steeds meer christenen uit China brengen een bezoek aan
Israël. Dat blijkt uit cijfers van het Pelgrimsbureau van de
Franciscanen. Er zijn dit jaar al 3400 Chinezen op bezoek
geweest in Kafarnaum, de vroegere woonplaats van Jezus
en verschillende discipelen.
 
16 januari start landelijke inzameling “Kerkbalans”.
Kerkbalans is de jaarlijkse geldwervingsactie van vijf
kerkgenootschappen waaronder de PKN en de R.K. kerk.
Op 16 januari gaat deze jaarlijkse inzameling van start met
veelal het plaatselijk luiden van kerkklokken.

 
RKK en Lutheranen in Zweedse Lund bijeen.
De Pauselijke Raad voor eenheid van Christenen en de
Lutherse Wereldbond herdenken samen de 500ste verjaar-
dag van de Reformatie op 31 oktober 2016 in het Zweedse
Lund. Hiermee wil men wederzijds een meer duidelijk beeld
geven aan de momenteel heersende gezamenlijke getuige-
nis van Christus.
 
Tsjechië geeft kerken 75 miljoen schadevergoeding.
Tsjechië heeft de Tsjechische kerken 75 miljoen euro
schadevergoeding betaald voor de onder het communis-
tisch bewind onteigende bezittingen. De Rooms Katholieke
Kerk in Tsjechië zou 55 miljoen hebben gekregen, de
overige kerken de rest.
 
Ook Paulus zou geschokt zijn door IS-geweld.
‘Dit is niet de wereld waarvan Christus en Paulus droomden',
zegt de Britse Karen Armstrong (71) auteur van vijftien
internationale bestsellers over christendom, het jodendom
en de islam. Haar nieuwste boek is een rehabilitatie van de
apostel Paulus.
 
China laat kerkleiders vrij uit gevangenis.
Chinese autoriteiten hebben zes christenen vrijgelaten die
zonder vorm van proces gevangen zaten. Dat meldde China
Aid, een Amerikaanse organisatie die Chinese christenen
ondersteunt. De vrijgelaten gevangenen zijn vier kerklei-
ders en de twee assistenten van Zhang Kai, een christelijke
advocaat die nog wel vast zit.
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Rustdag, bezinning.
Christien van Beers
 
 
Vraag van de redactie : Is er in jouw leven een be-
zinningsmoment/periode geweest waar je wat over
zou willen vertellen?
 
In mijn woordenboek staan: nadenken, ergens over naden-
ken, beraden, goed nadenken als synoniem voor bezinnen.
Toch denk ik dat in het kader van het thema: de 7e dag,
nog iets anders bedoeld wordt. Bezinnen met betrekking
tot geloven. Je bezint je op de dingen met het geloof als
leidraad.
De meeste beslissingen heb ik vrij onbezonnen genomen.
Soms pakte het goed uit en soms had ik er spijt van. In de
bijbel heb ik nog eens nagelezen wat er bij de 7e dag staat.
Genesis 2 :3: En God zegende de 7e dag en heiligde die,
omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk dat God
scheppende tot stand had gebracht.
Geloven is een werkwoord voor mij. Luisteren, lezen, zin-
gen, praten met anderen hierover is de voeding. Er over-
komen je dingen die niet zozeer met bovenstaande te
maken hebben, maar waarvan je voelt, dat het verder gaat
dan jouw eigen inbreng en die heel persoonlijk zijn. En die
wil ik niet delen of ter discussie stellen.
 

De zevende dag…
en het zevende dag wonder…
Ad Huson            
 
Je kon een speld horen vallen. Alleen het kraken van de
schoenen van de ouderling was hoorbaar. Uiterste span-
ning. Het avondmaal in mijn jeugd. En dat soms wel een
uur lang. Alleen al het avondmaal. De rest duurde ook
minstens zo lang. En dan ook nog de teksten die erbij
werden gebruikt. Daar geloofde ik geen snars van. Dit hele
gebeuren grensde aan kindermishandeling. En naast de
kerkdienst (vanaf ons elfde jaar was twee keer per zondag
verplicht!), mocht je helemaal niks. Vind je het gek dat ik
een hartgrondige hekel had aan de zondag? Als lichtpuntje
was er de leesbibliotheek van mijn vader. Daarin kon ik naar
hartenlust grasduinen. Maar in de zomer, ook als de mussen
van het dak vielen, geen strandbezoek. En daar woonden
we vlak bij.
Gezien mijn jeugdervaringen is het een groot wonder dat
ik me nog met de kerkelijke gemeenschap verbonden voel.
Misschien kun je ook wel spreken van het ‘zevende dag
wonder’. Want al vanaf mijn werkende leven ben ik de
zondag steeds meer gaan waarderen. Eigenlijk is vanuit het
christendom de zondag als eerste ‘sociale voorziening’
geboren. Iedereen was vrij. Dat is tot op heden maar voor
een minderheid in de wereld het geval. Denk maar aan de
toestanden in China, Azië en vele andere landen.
En wat houdt dat vrij-zijn dan in? Wat is eigenlijk de ware
betekenis van ‘Zondagsrust’? Voor mij is dat het loslaten
van alle verplichtingen die je op de ‘normale’ weekdagen
hebt. En je richten op andere activiteiten. Daar horen voor
mij ook de zondagse vieringen bij. Die gelukkig een totaal
ander karakter hebben dan vroeger. Of zoals afgelopen
zondag door Mathijs Glastra werd gezegd; we vinden God,
de Eeuwige, opnieuw uit. Iets als God 2.0. Ik ervaar het als
 je een uur lang richten op een andere werkelijkheid dan
waarmee je met alle dagelijkse besognes door de week
bezig bent. Je laten inspireren. Je blik verruimen. Om
daarmee ook je weg in het leven te vinden. Door de oude
verhalen in onze tijd te plaatsen. Te ontdekken dat de
waarheden achter die verhalen gelukkig heel anders zijn
dan vroeger werd beweerd. De Zondag is dus wat mij betreft
een dag van inspiratie. En dat is heel anders dan ik vroeger
heb ervaren. Eigenlijk dus een zevende dag wonder…
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40-dagen-app
Ada van Arkel
 
Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks
te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het
omzien naar je naaste. De 40-dagentijd-app is vanaf febru-
ari 2016 weer gratis te downloaden via Google Play en de
iTunes App Store.

Veertigdagentijd
Ada van Arkel
 
De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher
is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil
bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten,
dichtbij en ver weg. Versobering past in deze periode.
 
Tijdens deze Veertigdagentijd is er een ‘eenvoudig’ thema:
‘Ik ga …. zet een stap naar de ander’. We laten het niet bij
goede voornemens, maar maken werk van onze plannen.
We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu
onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld
met iemand ver weg. Zet een stap en ga.
 
Stappen zetten doe je – bij voorkeur – samen. Tijdens
wandelingen ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Daag
jezelf uit en vraag iemand mee om samen een wandeling
te maken en geniet van de omgeving en van elkaars aan-
wezigheid.
 
Zet een stap …. naar vluchtelingen. De kerken van Linge-
waard, protestant en katholiek volgen vluchtelingen op de
voet. In een gezamenlijk overleg met Vluchtelingenwerk is
afgesproken dat de 500 vluchtelingen, die gefaseerd on-
derdak krijgen in de gemeente Lingewaard, ondersteund
zullen worden. De kerken zullen elkaar daarin helpen en
samen optrekken.

Paasviering
op de maandagmiddag in de Stille Week
Ada van Arkel
 
Noteer alvast in uw agenda: maandagmiddag 21 maart
2016 om 15.00 uur.

DANK JE WEL!
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Samen zijn we de kerk in actie.
 Geïnspireerd door Jezus Christus, 
willen we delen wat ons gegeven is.

www.kerkinactie.nl
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Geld inzamelen met
spaardoosjes
Ada van Arkel
 
Een spaardoosje is om geld te sparen tijdens de vastenpe-
riode, de 40-dagentijd. Voor jong en oud. Op deze manier
zet je ook een stap naar de ander.
Iedereen die vast, heeft daar zijn eigen redenen en zijn
eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of
geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij
hebben. Het geld dat je uitspaart, verzamel je in het
spaardoosje.
Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social
media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken
over je geloof of om iets te doen voor een ander. Ook dat
is vasten en in geld uit te drukken.
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Diaconie
Collectebestemmingen
Jan Rietveld
 
Kinderen in Oekraine. Van wantrouwen naar liefde.
Uitgangscollecte 14 februari.
Veel kinderen in Oekraine hebben geen ouders meer of zijn
thuis niet veilig. Een (te) groot aantal lijdt dagelijks onder
de gevolgen van drugs en alcoholgebruik. Ze vinden een
nieuw thuis in het opvanghuis, dat de kerk in Novovolinsk
heeft georganiseerd. Zij krijgen daar een gezonde maaltijd,
kleding en hulp bij hun huiswerk. Ze leren hier wat het
betekent om te delen en lief te hebben.

Vrouwen in India. Van uitzichtloos naar kansrijk.
Uitgangscollecte 21 februari.
Kerken in Noord-Oost India hebben zich verenigd en met
het daartoe opgerichte Priscilla Centrum vangen zij vrou-
wen en meisjes op, die zonder opleiding vaak al veel te jong
gevangen zijn in een huwelijk waar ze niet om hebben
gevraagd. Hier leren zij een vak en horen, soms voor het
eerst, dat ze waardevol zijn in Gods ogen.

Kinderen in Nederland. Van een traan naar een lach.
Uitgangscollecte 28 februari.
Te veel kinderen leven in Nederland met zorgen en onze-
kerheid. Omdat hun ouders arm zijn en hun daarbij geen
veilig thuis kunnen bieden. Allochtoon en gevlucht uit eigen
land, maar ook binnen autochtone Nederlandse families.
De kinderen in de stichting De Vrolijkheid in Den Haag
krijgen van vrijwilligers aandacht, zij worden begeleid met
sport en huiswerk, zij leren koken. Met muziek en kunst
verwerken zij hun ervaringen. Deze Kerk in Actie-partners
brengen de lach terug in het leven van deze kinderen.

Geslaagde kerstviering
hele voorbereiding, prachtige viering
José Knol
 
Een brainstormsessie, het thema wordt “Geschenk”, de li-
turgie wordt gekozen. Lijsten met namen en adressen
worden opgevraagd bij de ledenadministratie. De bood-
schappenlijst wordt nagelopen, de uitnodigingen worden
gemaakt, geadresseerd en mede door het Pastoraat rond-
gebracht. Dit alles een paar weken voor de viering.
De viering wordt voorbereid: De kerststerren besteld en het
bloemstuk gemaakt, de kersttafelversiering gekocht. De
dames van het Pastoraat en andere vrijwilligers gevraagd
te assisteren, de chauffeurs geregeld. De koster bijgepraat.
Een lector gevraagd, Joke v.d. Belt. Een organist voor de
dienst, Paul Ballhaus, een begeleider voor de muziek en de
liederen tijdens het aperitief, Juliette Renaud. De liturgie
wordt verder uitgewerkt. De boodschappen gedaan en de
soep gemaakt. De kerkzaal feestelijk ingericht.
Het verhaal van Matthijs: “Geschenk”, Jezus kwam als een
geschenk voor velen, hij kreeg ook geschenken van de
wijzen. Vraag: Wat heb jij in je leven zelf als een geschenk
ervaren? En wat zou jij als geschenk willen geven? Vanuit
de gasten kwamen spontaan allerlei reacties. Iemand had
een rompertje aan Jezus willen geven. Liefde, aandacht,
zorg, bescherming, warmte enz. enz. Er waren toepasselij-
ke gedichten, we hebben samen mooie bekende Kerstlie-
deren gezongen.
Er werd aan de gasten gevraagd om op een kaartje een
kerstgroet te schrijven om later tijdens de kerstnachtdienst
als bemoediging uit te kunnen delen. De collecte was voor
Kinderen in de Knel in Moldavië. Er is veel gepraat, gelachen
en weer gezongen. Juliette heeft andere bekende kerstlie-
deren gespeeld en ook verzoeknummers waren welkom.
Alles droeg bij aan een ontspannen kerstsfeer. De diaconie
wil iedereen bedanken die haar/zijn bijdrage heeft geleverd
aan deze mooie kerstviering.

'Bloemetjes buiten'
Actie tijdens Adventstijd
Ada van Arkel
 
In de Adventstijd is het tweede boeket als groet van de
gemeente vier weken lang naar een zorginstelling in
Huissen gegaan. Onze open blik naar buiten is positief
ontvangen bij de diverse zorginstellingen.
De begeleider van De Boerderij aan de Baron van Spittaal-
laan was verrast en enthousiast. José Knol heeft het boeket
daar gebracht en had met de begeleider samengewerkt.
Dus dat werd even gezellig bijpraten. Eén van de bewoners,
Jacqueline, behoort tot onze kerk. Men ging het haar nog
speciaal vertellen dat de bloemen van háár kerk kwamen.
Fabian, bewoner van Zorghuis van Philadelphia Vicarie heeft
enthousiast in de kerk bedankt voor het boeket dat ‘zijn’
huis gekregen had.
De beide ander boeketten zijn bezorgd bij zorginstelling
Sancta Maria en woonlocatie ’t Binnenhues van Philadelphia
Zorg.

Nieuwe Website
Elise Luik
 
Vanaf 15 december staat de nieuwe website van PKN
Huissen online. Met de nieuwe website hoopt de gemeente
in de informatiebehoefte te voorzien van bekenden en
onbekenden van de Protestantse Gemeente Huissen.
Op zondag 3 januari 2016 is de nieuwe website van PKN
Huissen gelanceerd tijdens de kerkdienst. Na maanden van
voorbereidingen is de site geheel vernieuwd ‘de lucht in’
gegaan. Vooral de nieuwe, frisse vormgeving valt op, maar
iedere websitebezoeker zal versteld staan van de mogelijk-
heden die de site biedt. Bezoekers blijven via ‘agenda’ op
de hoogte van de activiteiten die komen gaan. Daarnaast
is het mogelijk om boekrecensies, columns en overdenkin-
gen geschreven door Matthijs Glastra te lezen.
Via de site kunnen bekenden en onbekenden van de Pro-
testantse Gemeente Huissen ontdekken wat de gemeente
allemaal te bieden heeft en vindt de bezoeker er praktische -
informatie, zoals contactgegevens. Dat is informatie die ook
op de voormalige website te vinden was, maar die nu in
een fris nieuw jasje gestoken is.
Heb je een vraag over de nieuwe website? Mail naar
webmaster@pknhuissen.nl
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Opbrengst collecten kerk
november 

 

Pastoraat en eredienst € 268,54
Afdracht missionair werk PKN € 114,13
december  

Pastoraat en eredienst € 335,32
Werk aan de Kerk € 172,65
Totaal € 890,64

Opbrengsten / gaven
Ruud Viëtor en Jan Rietveld
 

Er is in december een gift binnengekomen van € 250 voor
Werk aan de Kerk, dank je wel daarvoor.
Er is in 2015 voor € 680 méér aan collectebonnen door
gemeenteleden gekocht dan vorig jaar en dat is een goede
ontwikkeling. Steeds meer mensen zien de voordelen van
de bonnen ten opzichte van contant geld en daar zijn wij
ook blij mee. Minder contant geld betekent minder storten
en dus minder kosten. Wilt u ook collectebonnen gaan
gebruiken kijk dan in deze Sjaloom! hoe u ze kunt bestellen.
De Fancy Fair ten behoeve van Werk aan de Kerk heeft
uiteindelijk € 1450 opgebracht en dat is een prachtig resul-
taat. Wij willen de organisatie hiervoor hartelijk bedanken.
Alle gulle gevers hartelijk dank.
                    

01/11 Roosevelthuis   83,25
01/11 Kerk in Actie / zending  115,87
08/11 IGEE-dienst RK Kerk Haalderen  
15/11 Stoelenproject  112,17
15/11 Leprazending  119,56
22/11 Het Kruispunt,Arnhem   52,50
22/11 Amnesty International   57,10
29/11 Vluchtelingenwerk  148,81
Totaal november 
 

 689,26  
 

06/12 Rudolphstichting   34,00
13/12 Stichting De Instap   58,89
13/12 Voedselbank Arnhem   91,50
20/12 Roosevelthuis   35,20
24/12 Kinderhospice De Glind  120,12
24/12 Kinderen in de Knel - Moldavië  192,50
28/12 Stoelenproject   83,18
28/12 Stichting Mensenkinderen Oost Europa 119,95
27/12 De Herberg Oosterbeek   32,60
Totaal december  767,94  

Opbrengst collectes diaconie
november en december

 

Wijzigingen
bankrekeningen
Ruud Viëtor
 
Wilt u er rekening mee houden dat de volgende rekening-
nummers zijn gesloten:
Rabobank Collecteplan : NL29RABO 0108624692 en Rabo-
bank Kerkbalans : NL80RABO 0124036007

Voor betalingen kunt u m.i.v. 1-1-2016 dus nog 2 nummers
gebruiken:
- Rentmeesters Protestantse Gemeente te Huissen NL23
RABO 0124091547
(met omschrijving zoals bv. 2 x € 20 bonnen, of bijdrage
kerkbalans 2015 etc.) 

- Werk aan de Kerk Protestantse Gemeente te Huissen NL51
RABO 01240245599
(met omschrijving Werk aan de Kerk 2015) of andere giften
en/of bijdragen.

Voor de diaconie verandert er niets, dus dit blijft:
- Diaconie Protestantse Gemeente te Huissen NL57 RABO
0124069886
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Heeft u nog vragen bel dan gerust, Ruud Viëtor
06-15858293.
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Kloosterweekend
Inspiratie in Belgisch Chevetogne
Ds Klaas Touwen
 
Inmiddels blijkt er voldoende belangstelling te bestaan om
de reis naar Chevetogne, van 19-21 februari 2016 door te
laten gaan. Wat is dit voor een reis? In één weekend wordt
u ondergedompeld in het oosterse christendom. Daarvoor
hoeft u niet naar de berg Athos of naar Sint Petersburg. Al
een paar honderd kilometer zuidwaarts, in België bevindt
zich een klooster dat zich toelegt op de Byzantijnse liturgie.
Er worden iconen geschilderd, wierook wordt vervaardigd
en de monniken zingen als lijsters: oude liturgische gezan-
gen in het Slavisch en Grieks. Ze hebben een twintigtal cd’s
uitgebracht! Het klooster viert zowel volgens de Byzantijn-
se als de Room-Katholieke ritus: tegelijkertijd, in twee
kerkgebouwen. Daarbij valt op dat Oosterse liturgie lange
tijd en vele zegeningen en wolken wierook meer nodig heeft.
Onze groep beschikt over een eigen huis, ‘Emmaüs’, dat
riant ruimte biedt aan 12 gasten. Als we met meer zijn,
kunnen enkelen overnachten in het nabijgelegen klooster.
Op vrijdag 19 februari reizen we vroeg in de middag af om
op tijd te zijn voor de vespers van half zeven. Als groep
zullen we zeker niet alle diensten meemaken (de lauden
beginnen ’s morgens om zes uur). Wel zullen we alles wat
we in die vreemde wereld ondervinden steeds goed voor-
bereiden en nabespreken – op zaterdag ook met een pul
Belgisch bier in Dinant. Op zondagmiddag 21 februari rijden
we weer terug naar huis.
Aanmelding: bij Ds Klaas Touwen: 026 3255 327  klaastou-
wen@tiscali.nl Begeleiding: Coby Roelofs en Klaas Touwen.
Wie zich wil oriënteren op deze reis, zou eens kunnen kijken
en luisteren! op hun website:
www.monasteredechevetogne.com

“Daar werd iets groots
verricht”
Theaterstuk over val Nederlands-Indië
DVD van Diederik van Vleuten 
Gerdine Dijkstra en Yolanda de Wit
 
Twee uur lang vertelt Diederik van Vleuten over het leven
van zijn oudoom Jan in de voormalige kolonie. Een jonge
planter ziet de Tweede Wereldoorlog op zich afkomen. Een
schokkend en ontroerend verhaal van opkomst en onder-
gang, nederlagen en overwinning. Een epos tegen het decor
van de Japanse bezetting en de verschrikkingen van de
interneringskampen, waarin aan het eind van alles de
liefde overwint.
U bent van harte welkom op vrijdag 22 januari. Om 19.30
staat de koffie klaar. We willen beginnen nadat de cantorij
klaar is met repeteren.

Ledenadministratie
mutaties 10 nov 2015 t/m 06 jan 2016
Shelly Goes

15Zevende dag van de schepping: Rust, Bezinning




