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Van de redactie
Matthijs Glastra

Ik las deze vakantie: “Een goede column is als een geslaag-
de vakantie. Bij terugkomst lijkt alles wat vertrouwd was –
de straat, je huis, de mensen – veranderd. Alsof je er
vanuit een andere hoek naar kijkt”.
Wat voor een column geldt, mag ook voor dit eind-zomer--
nummer van Sjaloom! gelden. Dat u er anders uitkomt dan
u eraan begint. Dat het een injectie mag zijn voor mooie
gedachten, een goed gesprek, bloemenliefde, een stille
mijmering of een ludieke actie. En natuurlijk vooral: veel
leesplezier!

07/09-13/09 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413
14/09-20/09 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070
21/09-27/09 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505
28/09-04/10 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295
05/10-11/10 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070
12/10-18/10 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505
19/10-25/10 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413
26/10-01/11 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295

Kosters
7 september t/m 1 november 2016
 

 

 
Leerhuis Oosterbeek, 20.00 uur:
dinsdagavonden 4/10, 18/10. 8/11, 22/11
zie: raadvankerkenoosterbeek.tk/leerhuis
Filosofiekring Angeren, Molenstraat 1,
woensdagavonden 20.00 uur 28/9 en 2/11
Theologiekring Angeren, Molenstraat 1,
maandagmiddagen 13.30 uur 3/10 en 24/10
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Traditie en injectie
Matthijs Glastra

Een zomeronthulling: ik ben de vakantieweken niet naar de
kerk geweest, wel in een kerk. Indrukwekkende oosters-
orthodoxe kerken in Griekenland, de kloosters. De kerk van
St. Jacob in Dieppe in Normandië. Een kerk op het randje
van een klif. Geen overweging nam ik mee uit die kerken,
maar beelden. Een ervaring van ruimte, licht in een kruis-
gang, een biddende oude vrouw, de devotie. Een ruimte
die de tijd trotseert. De bijzondere ervaring dat je vanuit
een drukke straat ineens een andere wereld binnengaat.
Ik heb deze weken dingen gedaan die ik anders (bijna)
nooit doe: heel veel tv gekeken. De Olympische Spelen, de
verhalen van winnen en verliezen, teleurstelling en verwon-
dering. De kracht en spirit van vrouwen. Twee hele (!) af-
leveringen van Zomergasten gekeken (Arjen Lubach en
Griet Op de Beeck) en genoten. Mooi hoe mensen hun
favoriete avond vullen met hun levensverhaal en uitgekozen
beeld/muziekfragmenten. Bijzonder hoe iemand een
beeldfragment uitlegt en daarbij tegelijkertijd ervaart dat
het fragment hem/haar uitlegt. Boeiend hoe mensen drie
uren over hun leven kunnen praten, kunnen verhalen, van
hun leven een ‘narratief construct’ maken.
Deze twee dingen komen terug in een column van Christi-
aan Weijts in “de Groene Amsterdammer” waarin hij be-
schrijft dat ie het eigenlijk helemaal gehad had met al die
kerkjes bezoeken en al  die religieuze beelden, schilderijen,
madonna’s en piëta’s. Maar opeens veranderde dat toen hij
een tentoonstelling, vol met piëta’s en andere vrome figu-
ren, bezocht. In diezelfde zaal werd een film vertoond van
een vrouw in niqaab (alleen de ogen zijn te zien) die vertelt
over de dood van haar kind. “Ik zag haar ogen, ik zag haar
tranen, en die doordrenkten de hele zaal en al die Maria’s
en piëta’s kregen ineens hun menselijkheid terug”. En
Weijts zou dat wel vaker willen meemaken: dat we oude
en vrome beelden en schilderijen een tweede leven geven
door het oude te injecteren met een of twee nieuwe beelden
die het in een ander licht zetten.

Talkshows op tv hebben soms héél erg zo’n injectie nodig.
Niks wordt in een nieuw licht gezet, alleen maar de schijn-
werper op de bekende eigen verhalen. Ook zomergasten
kent het gevaar van het blijven hangen in een onderonsje.
Veel gepraat, niets gezegd, lief en aardig, niemand bele-
digd, er wordt niet geleden, er is geen pijn of angst en ook
geen woede. Gewoon: wat ditjes en datjes die soms het
huishoudelijke niveau nauwelijks overstegen.
Wat mij raakte in beide Zomergastenuitzendingen:de ge-
sprekken worden beter door de injectie van een (beeld)
fragment. Even een stilte in de eigen woorden, er komt een
‘derde stem’ in het gesprek. Het fragment verdiept, ver-
bindt, geeft een impuls.

Het raakt mij: oude woorden/beelden tot nieuw leven
brengen. Hoe kan een christelijke traditie spreken(d) blijven
in deze tijd. Wat  mij ook raakt: je hoeft de oude beelden
niet weg te doen, ze kunnen blijven bestaan, maar mét een
injectie! De oude beelden en de oude kerkjes raakten leeg,
werden een herhaling, een nietszeggende kopie. Door de
onverwachte verbinding met een nieuw beeld, een nieuw
verhaal, kregen ze nieuwe levenskracht, zeggingskracht.
En ik realiseer me dat ik hiermee eigenlijk voortdurend bezig
ben: proberen die traditie te injecteren, haar levend te
houden (maken). En ik merk dan hoezeer ik een protes-
tantse dominee ben: ik blijf me (jullie!) bedienen met heel
veel woorden. Veel injecties zijn taalinjecties, hetzelfde
anders willen zeggen. Zoeken naar spiegelverhalen, liedjes,
gedichten.
De Protestantse traditie is gebouwd op het Woord en
woorden (zó laat God zich bovenal kennen en vinden). Voor
protestanten staat het woordje ‘christelijk’ vaak gelijk aan
‘bijbels’. Je ging naar de School met de Bijbel. Thuis werd
er gelezen uit de bijbel. In een kerkdienst hoort de bijbel
open te gaan.
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Bij een injectie van die woordcultuur moeten we wellicht
wat vrijer en verrassender met die verbale bijbelse traditie
omgaan? Een injectie met films, literatuur, kunst, gewone
 gesprekken van mensen. Misschien een zondagse viering
over het boek van Halik: geduld met anderen is liefde,
geduld met jezelf is hoop, geduld met God is geloof. Of een
geloofsbelijdenis van Augustinus. Een meditatie van Eck-
hart. Een schilderij van Van Gogh. De laatste bundel van
Joost Zwagerman, “Wakend over God”. Of een piëta van
Manfred Stumpf?
                                               

‘Piëta’  is Italiaans en betekent compassie, vroomheid. In
de beeldende kunst wordt het gebruikt voor de afbeelding
van Maria met haar zojuist overleden zoon. Nergens wordt
dat moment in de bijbel beschreven, maar vanaf de 13e
eeuw heeft de piëta zich ontwikkeld. Troost voor sterven-
den, uitdrukking van rouw en verdriet, van schoonheid en
eenzaamheid. Aan wat niet met woorden is te zeggen wordt
vorm gegeven. Maria’s blik is in zichzelf gekeerd. Wereld-
beroemd: Michel Angelo in de Sint Pieter. Voor de schrijver
P.F. Thomése wordt dit beeld realiteit als zijn dochter
overlijdt. In zijn boek “Schaduwkind”: “ Het is zo zwaar, zo
zwaar om te dragen. Mijn armen zijn zo leeg”. En opeens
zie ik een piëta, “Abraham en Isaäk”, hetzelfde maar tege-
lijkertijd heel anders. Geen moeder en overleden kind, maar
een vader en zijn levende zoon. Of is het toch de zoon die
sterft, verzoent, lijdt, gedragen wordt?
 
Het mooie van Zomergasten: het is een oefening in aan-
dacht, in concentratie. Er komen fragmenten langs die ik
nu met veel aandacht bekijk, waar ik er eerder achteloos
aan voorbij was gezapt. Traditie helpt om aandachtig te
kijken, te luisteren, aandachtig te leven.
Ik sluit daarom af met aandacht voor de levensfragmenten
dichtbij. Fijn dat  Herman Schimmel goed herstelt. Jenny
Wiersma gaat de zware en langdurige weg van bestraling.
Loes Meijer heeft haar heup gebroken en hoe nu verder?
Ineke Kleer moet na het overlijden van Henk alleen verder.
Ben Veltkamp onderging een zware operatie. Ik denk aan
de stille kracht van de piëta: God en mens ontmoeten elkaar,
leven en dood botsen op elkaar, verdriet en levenskracht,
en er zijn handen die ons dragen. Dat God daarin over ons
mag waken. En een aandachtig moment bij mijn terugkeer
na de vakantie: handen die mij een bosje bloemen geven
- fijn dat je er bent Matthijs. Dank je wel Fabian!

Doen en Horen
Gemeentezondag 18 september
Matthijs Glastra 

Geluiden uit de wandelgangen hebben geleid tot een
nieuwe opzet van de startzondag. Het woord start-
zondag roep te veel vragen op. Bij starten hoort fi-
nishen. Zijn we dan gestopt? Elk jaar starten en
daarna weer stoppen, aan-uit, wel-niet…het is net
iets te veel een knipperlicht. We gaan de zondag
daarom anders invullen. Wat blijft: fijn om na de
zomerperiode elkaar als gemeente te ontmoeten en
daarbij af te stemmen wat ons bij elkaar brengt en
wat we samen willen (gaan) doen. We noemen die
zondag nu Gemeentezondag (geldt natuurlijk voor
elke zondag) en op 18 september bent u van harte
welkom.
 
We beginnen om 10.00 uur met koffie, thee, limonade en
daar hoort natuurlijk iets lekkers bij.
Om 10.30 uur start de talkshow “Geloven gaat doorrrrr”,
de altijd boeiende en verrassende tafelgesprekken o.l.v.
Matthijs van de Nieuwe Kerk. Hij zal een aantal gemeente-
leden als gast aan tafel uitnodigen en zij zullen hun plannen
voor dit seizoen met ons delen. Hierbij komen o.a. aan de
orde: een open kerkgebouw, de jeugd en doordeweekse
gespreksmomenten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
         met Matthijs van de Nieuwe Kerk 
 
Van 11.00 – 11.30 uur is er een korte viering waarbij de
woorden uit Exodus 24 centraal staan. Als Gods volk de tien
levenswoorden ontvangt geven zij als eerste reactie: wij
zullen doen en horen!
Inspirerende en uitnodigende woorden. Woorden om te
doen, te horen én te zingen! Fijn dat Promises door hele
morgen heen meedoet.
Van 11.30 tot 12.30 is er ruimte voor ontmoeting en een
drankje. Kunt u intekenen op activiteiten of aangeven wat
zou ik kunnen en willen doen. Wij hopen van harte dat u
na het lezen van deze uitnodiging zult zeggen: ik zal doen
en horen, ik zal er zijn! Welkom!

Matthijs Glastra, Klaas Nienhuis en Wijchert de Wit
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Goede buren
Over de dienst op 16 oktober 2016

Op 16 oktober staat de ochtenddienst in het teken van het
thema 'goede buren'.
Een leuke gelegenheid om kennis te maken met ons, een -
groep medegelovigen uit Huissen die elkaar één keer per -
maand op zondagmiddag ontmoeten in het PKN gebouw -
te Huissen.

De gemeente stelt haar deuren maandelijks open voor een -
groep jonge gezinnen, kids en vijftigers die uit verschillen-
de kerken samen komen. We eten samen, hebben het
gezellig en vanuit de groep is er altijd iemand die 'iets' -
voorbereidt en met de groep in gesprek gaat over wat
geloven voor hem of haar betekent. 
Lief en leed worden gedeeld, de kids chillen met elkaar
en we bemoedigen elkaar vanuit de bijbel, zingen en bid-
den samen. 
We hebben een vorm gevonden waarbij in Huissen woon-
achtige koepelkerkers, volle evangeliërs en PKNers elkaar
ontmoeten en kerk kunnen zijn over gemeente en kerk-
grenzen heen. Vriendschappen groeien, bloeien, maar er is
natuurlijk plek voor veel meer. Voor gelovigen, beetje ge-
lovigen en niet gelovigen!! Het PKN gebouw is groot genoeg
en we hebben ook een Whatsappgroep waarin we elkaar
informeren. Dus.....

Als je nieuwsgierig geworden bent dan treft het. Wij ko-
men op bezoek in de dienst van 16 oktober a.s.
Samen met Matthijs Glastra geven we vorm en inhoud aan -
deze dienst en leren jullie ons en wij jullie beter kennen.

Ard, Alet, Roos, Chris, Jeroen, Dianne, Rick, Dorine, -
Marloes, Huib, Maya, Femke, Floris, Bernhard, Janine, Moi-
ra, Noel, Jonathan, Danielle, Marij, Emme-Lotte,
Sofie, Julia, Faye, Julia, Bastian, Wietske, Sjirk, Femmy, Luc, -
Manuela, Roeland, Hanna, Emma en Jan  tot ziens!

Kerkdiensten
Inclusief Jeugdactiviteiten
(zie ook Zondagsm@il)
Aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld
 
Zondag 11 september
Voorganger: da. N. da Costa
Collectes:  Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / Pastoraat
en Eredienst / Jeugdwerk PKN (landelijk)
 
Zondag 18 september
Gemeentezondag
m.m.v. Promises
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes:  Stichting Leergeld / Pastoraat en Eredienst /
Vredeswerk
 
Zondag 25 september
Vredeszondag
Voorganger: da. I. Lodewijk
Collectes:  Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en Ere-
dienst / Werk aan de kerk
 
Zondag 2 oktober
Dienst van Schrift en Tafel
Israëlzondag
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes:  Stoelenproject De Duif / Pastoraat en Eredienst
/ Kerk & Israël
 
Zondag 9 oktober
Voorganger: da. I. Lodewijk
Collectes:  Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / Voed-
selbank regio Arnhem
 
Zondag 16 oktober
Viering voorbereid door de 'kring Huissen'
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes:  Stichting De Instap / Pastoraat en Eredienst /
Wereldvoedseldag

Bij de vieringen
Zondag 18 september Gemeentezondag
zie hiernaast op pagina 4 voor meer informatie
 
Zondag 2 oktober – Israëlzondag, viering Van Schrift en
Tafel
In deze viering is er ook aandacht voor de twee buitenland-
se gasten - Fongeh Nsufor Delphine, afkomstig uit Ka-
meroen, en Tainah Biela Dias, afkomstig uit Brazilië - die in
het kader van Bridging Gaps  onze gemeente bezoeken.

Bewaren !!
Folder van thema avonden
Matthijs Glastra
 
De nieuwe folder met de oecumenische thema-avonden &
kringen van de RK parochie en protestantse kerken in
Lingewaard zit in deze Sjaloom! bijgesloten. Graag goed
bewaren en (be)zoek er iets moois uit! Voor een paar kilo-
meters meer is hier heel veel inspiratie te vinden! De folder
zal ook op de site van onze kerk geplaatst worden.
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Collectes diaconie
Jan Rietveld
 

Oikocredit en
Werelddiaconaat
Jan Rietveld
 
Oikocredit Nederland functioneert dank zij beleggingen van
onder meer de diaconieën van de Protestantse Kerken in
Nederland, waaronder onze eigen gemeente. Het rende-
ment van deze beleggingen komt jaarlijks vrij. Over 2015
bedroeg dit voor PKN Huissen eur 273,68. Dit bedrag
stellen wij rechtstreeks als ondersteuning ter beschikking
aan Oikocredit.
Oikocredit verstrekt minikredieten tegen een vaste lage
rente aan beginnende ondernemingen in landen waar eigen
initiatief niet vanzelfsprekend is. Commerciële banken
verlenen geen krediet aan mensen, die weliswaar kennis
van zaken hebben, maar geen middelen. Een lening van
Oikocredit stimuleert de ondernemingszin van de mensen.
Met Oikocredit groeit de economische ontwikkeling in lan-
den met een ander klimaat dan in West-Europa. En kennis
geeft zelfwaarde, kennis geeft mogelijkheden, kennis geeft,
mits op Bijbelse waarden gebaseerd, (relatieve) welvaart.
Als voorbeeld zoals het kan gaan is het de moeite waard
de website oikocredit.nl/video te bezoeken, waar een im-
pressie gegeven wordt van het bezoek van ‘onze’ supporter
Jacobine Geel aan Thrive Solar Energy in India: verlichting
op basis van zonne-energie. Veiliger, gezonder en goedko-
per dan rokerige kerosineverlichting of het altijd weer
stagnerende elektriciteitsnetwerk. Studeren? Huiswerk
voor de kinderen? Het is niet langer afhankelijk van het
daglicht, en het is schoner en veiliger. Hier gaat dus ook
een deel van uw diaconale bijdrage naar toe.

Collecte 2 oktober 2016. Stoelenproject De Duif
De Stichting Stoelenproject “De Duif” is opgericht in 1993
uit bewogenheid van een aantal inwoners van Arnhem met
de op straat levende medemensen. Vooral in de winter-
maanden, wanneer het buiten regent, sneeuwt, koud is en
guur, is  er nog altijd een groot aantal mensen van verschil-
lende leeftijden die geen onderdak hebben, anders dan een
verlaten portiek, een beschutting achter een vuilcontainer
 of een doodlopende straat. In het Stoelenproject werd deze
mensen aanvankelijk een stoel voor de nachtelijke uren
aangeboden om warm te zitten, een kop soep of koffie te
nuttigen en om te proberen wat te slapen. De voorzieningen
zijn in de loop van de jaren uitgebreid. Er zijn nu matrassen,
douches, wastafels en een keuken met koelkast en een
diepvrieskist. Sinds 2015 is het Stoelenproject het hele jaar
open. De bezoekers kunnen een toegangsbon halen bij
onder meer het Leger des Heils en de politie. Wanneer men
zich niet aan de regels houdt: geen alcohol, niet roken,
geen drugs, wordt de bezoeker na één waarschuwing terug
op straat gezet. Er zijn circa vijftig vrijwilligers in deeltijd
die in de nacht aanwezig zijn voor toezicht en een luisterend
oor. Voor de financiële verantwoording worden jaarversla-
gen opgemaakt, gecontroleerd door een accountant.
 

Collecte 16 oktober 2016. Stichting De Instap
Stichting De Instap, nazorg aan ex-gedetineerden. Na af-
loop van een periode in detentie komen ex-gedetineerde
medemensen soms met een plastic zakje met wat kleding
aan de poort van de bajes te staan. Dat was het dan, waar
moet je naar toe, wie wil je helpen? Voor hen die geen
sociaal netwerk hebben en er alleen voor staan, kan
Stichting De Instap uitkomst bieden door tijdelijke onder-
steuning in huisvesting, zorg, identiteitspapieren, schulden-
problematiek, inkomen. Het eerste contact wordt gelegd in
de gevangenissen in nauwe samenwerking met het minis-
terie van Veiligheid en Justitie en de gemeentelijke over-
heid. Ook hier werken vrijwilligers om de leemtes te vullen
die bij de overheidsbemoeienis over blijven. De stichting
werkt in Ede en in Arnhem. Sinds de oprichting in 1996 zijn
er inloopmiddagen in De Klarendalse Molen in Arnhem, ook
voor pastorale nazorg.
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Uit de Pers
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn
 
Karin van den Broeke in comité Wereldraad Kerken
Ds. Karin van den Broeke, synodepreses van de Prot. Kerk
in Nederland, is 27 juni gekozen in een uitvoerend comité
van de Wereldraad van Kerken. Het gaat hierbij niet alleen
om iets bij te dragen aan de Wereldraad, maar ook om
inspiratie door te geven aan de kerken in Nederland volgens
Van den Broeke.
 
Priester vermoord in kerk Noord-Frankrijk.
In de Franse stad Saint-Étienne-du-Rouvray hebben bewa-
pende gijzelnemers dinsdagochtend 20 juli een priester
gedood. De daders werden vervolgens gedood door speci-
ale eenheden.
 
Prinsjesdagviering Grote (St. Jacobskerk) Den
Haag. 
Op dinsdag 20 september wordt om 10.30 uur deze Prins-
jesdagviering gehouden. Deze spirituele bijeen-komst is
publiek toegankelijk en traditiegetrouw zijn veel kabinets-
leden, kamerleden en andere politici daarbij aanwezig. Het
thema is ‘Te gast in de wereld’ met het accent op het feit
dat wij mensen ‘allemáál te gast zijn in deze wereld’. Het
hoofdreferaat is dit jaar van rabbijn Soetendorp.
 
Zweedse kerk verspreidt Bijbels in IS-gebied.
Een evangelische kerk uit het Zweedse Uppsala wil drones
gaan inzetten om Bijbels te verspreiden in het IS-gebied.
Dit doen zij om Gods woord van “de hoop en Liefde” door
te geven in een gebied waar de bevolking opgesloten zit,
en waar “mensenrechten worden geschonden”, aldus een
woordvoerder van de kerk.
 
Geloofsbelijdenis bijgesteld bij Franse Prot. Kerk.
Het is niet de bedoeling de grondslag van het geloof aan
te passen, men wil de basisovertuiging herformuleren in
eenvoudige taal. De aanleiding hiervan is de in 2013 aan-
gegane fusie tussen gereformeerden en luthersen.
 
Paus Franciscus denkt maar kort in Vaticaan te
blijven 
Paus Franciscus zei tegen Mexicaanse media, dat hij denkt
maar kort de leiding over de Rooms-Katholieke Kerk te
hebben. ”Ik heb het vage gevoel dat de Heer een korte
missie voor mij heeft uitgekozen”, aldus de Paus.
 
In Duitsland espresso straks een ‘dubbele Luther’.
Het Reformatiejaar in Duitsland leidt tot opmerkelijke initi-
atieven. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg wordt
door de protestantse kerk uit Mössingen straks een Luther-
Espresso geschonken en dat terwijl in de tijd van Maarten
Luther (1483-1546) de duitsers nog amper bekend waren
met koffiebonen.

Bridging Gaps 2016
Jan Rietveld / Huub Langeweg
 
Na een prachtig jubileum van 10 jaren Bridging Gaps is het
voor één jaar stil gebleven wegens een wisseling van de
wacht binnen de Theologische Faculteit van de VU in Am-
sterdam. Maar dit jaar zijn er weer veertien studenten door
de VU ontvangen. Zij komen vanuit Roemenië, Kameroen,
Bangladesh, Brazilië, Pakistan en nog een aantal andere
landen. Wegens de successen van de voorgaande jaren, de
daardoor vaak blijvende contacten, èn de wisselwerking
met de rest van de wereld tussen onze Protestantse Kerk
in Nederland, met Huissen in het bijzonder (de welbekende
“win-win” situatie), zijn dit jaar weer twee studenten uit-
genodigd: de dames Fongeh Nsufor Delphine, afkomstig uit
Kameroen, en Tainah Biela Dias, afkomstig uit Brazilië.
Voor het programma dat wij deze studenten willen bieden
zou het prachtig zijn wanneer onze gemeente rijkelijk
vertegenwoordigd is voor de zaterdagmiddag en/of avond
en voor de zondagmiddag. Dat brengt voor iedere deelne-
mer een wereldwijde ervaring, zoals al in het verleden
gebleken is. En wie wil zich daarnaast ook aanmelden om
één van de twee studenten onderdak en een ontbijt te
bieden voor de nacht van zaterdag op zondag? Het gebeurt
in het weekeind van 1 op 2 oktober a.s.
Alle gewenste informatie is beschikbaar bij Huub Langeweg,
coördinator, en bij Jan Rietveld en de overige diakenen.
Persoonlijk of per e-mail: halangeweg@gmail.com / riet-
veld61.jj@kpnmail.nl. (Jan vanaf half september, maar
Huub staat helemaal voor u klaar).

Aankomend student?
 
Ga je aankomend studiejaar studeren en wil je deze tijd
nog onvergetelijker maken? Kom een kijkje nemen bij
Ichthus. Ichthus is een studentenvereniging en zit in  ze-
ventien steden, dus waarschijnlijk ook één in jouw toeko-
mende stud entenstad. Bij Ichthus vind je verdieping in
geloof, ontmoet je nieuwe mensen en heb je veel gezellig-
heid. Kijk op ichthus.nl voor meer informatie over  de
vereniging in  jouw stad en beleef Ichthus!
 
Henk Verblaauw • Intern vertegenwoordiger
Ichthus Landelijk • Geloof in je studententijd!
t 06-47961938
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Even voorstellen
Netty Koster-Krop 
Beter laat dan nooit. Maar ik wil wat vertellen over mezelf.
Mijn naam is Netty Koster-Krop. Sinds half januari ben ik
hier in het mooie Huissen komen wonen, omdat ik niet meer
terug kon naar mijn man. Er was een appartement vrij van
de J.P. Van den Bentstichting. Die heeft woningen in zijn
beheer voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten. Ik
heb een lichamelijke beperking, n.l. zwaar slechthorend,
spastisch en een scoliose. Dus daarom is het belangrijk voor
mij dat mensen me aankijken en proberen goed te articu-
leren.
Na heel veel geregel en pogingen kreeg ik een indicatie
voor Begeleid zelfstandig Wonen. Ik mocht tot oud en nieuw
blijven bij Pro Persona. De enige zekerheid die ik had was:
God laat me niet in de steek en ze zetten me niet op straat.
In Bennekom had ik ambulante woonbegeleiding van Siza.
Deze begeleider en ik hadden heel veel werk in de periode
van september vorig jaar tot ik het groene licht kreeg om
het vrijgekomen appartement te kunnen krijgen hier op de
Black Alicante 107.
Sinds ik hier woon, heb ik heel veel moeten achterlaten aan
contacten, vertrouwde omgeving, kerk, vrijwilligerswerk.
Daar kwam nog bij dat ik geboren en getogen Edese ben.
Daar valt Bennekom onder, waar ik bijna dertien jaar ge-
woond heb.
 
Ik ga dus scheiden en moet helemaal van de grond af aan
beginnen met een bestaan op te bouwen als alleengaande
vrouw, maar wel samen met God.
Ook had ik nog het overlijden van mijn moeder erbij in
maart.
Dus het is ontzettend zwaar om hier doorheen te komen.
Ik ben belijdend lid van de Hervormde kerk. Daarom ben
ik gaan kerken bij jullie. Over een paar weken hoop ik 55
jaar te worden en nog gelukkig te worden hier in het mooie
Huissen.
Ik wil absoluut niet zielig gevonden worden, maar medele-
ven graag. Ook wil ik graag dat er gebeden wordt voor mij
en mijn man, dat we goed uit elkaar kunnen gaan. Verder
zou ik het fijn vinden om een kaartje of bezoek te ontvan-
gen van jullie. Ik ben er erg van geschrokken dat er nog
een echtpaar uit elkaar gaat. Ik ben het niet gewend, dat
dit verkondigd wordt vanaf de kansel. Hier zijn er kinderen
bij betrokken, bij mij gelukkig niet. Ik leef ook met hen mee,
daar ik in hetzelfde schuitje zit.
Graag wil ik jullie laten weten dat ik nu begin te wennen.
Ik krijg steeds meer dingen op de rails. Een voorbeeld is
dat ik een dagbesteding heb gevonden in een winkel in
Bemmel. Het heet: Makers en Merken. Misschien kennen
jullie het. We maken producten voor in huis, zoals servies-
goed. Er wordt geschilderd, gebreid, en er worden sieraden
en speelgoed voor kinderen gemaakt. Ook verkoopt men
er merkartikelen, bij voorbeeld tassen, portemonnees.
Vandaar de naam, Makers en Merken. Steeds meer mensen
met een beperking krijgen de kans om midden in de sa-
menleving te gaan werken door de Participatiewet. Een
goed initiatief.

Boekenmarkt 2016
Nieske Visser

Het is inmiddels een traditie: de boekenkraam van onze
gemeente bij de oude ingang van ons kerkje op de Huis-
sense boekenmarkt, de eerste zaterdag van september. Dit
jaar alweer voor de zesde keer. Het ene jaar is de opbrengst
bestemd voor een diaconaal doel, het andere jaar voor onze
eigen gemeente.
De organisatie ervan loopt als een goed geoliede machine.
Een vaste groep enthousiaste mensen sorteert en verkoopt
de aangeleverde boeken. Dat daarbij wel eens verschil van
inzicht naar boven komt (hoort een boek van Heleen van
Royen nou bij literatuur of bij romans...) mag de pret niet
drukken.
De opbrengst van dit jaar, € 510,- gaat met Aly Boven naar
Birma. Zij is daar de afgelopen jaren twee keer met de
Leprazending geweest als lid van een medisch team. Aly
heeft daarover meerdere keren verteld in dit blad. De fysi-
otherapeuten van het lepra-ziekenhuis kunnen daarvan
nieuwe apparaten kopen voor hun werk.
Ook dit jaar is het Joke, Mariette en Everdien met hun team
vrijwiligers gelukt: dankzij uw boeken steunt de Protestant-
se Gemeente van Huissen een maatschappelijk doel.
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Mijn begonia
Bartje Abbo-Tilstra
 
‘Mijn begonia'
Voor zover ik mij kan herinneren, heb ik een en dezelfde
begonia sinds ik mijn ouderlijk huis verliet voor een ander
onderkomen. Eerst één kamer, later twee met gebruik van
keuken en zo langzamerhand van een etage naar een
flatje, een flat, een eigen woning en nu een appartement.
Soms waren er vensterbanken, maar ook wel eens niet.
Dit betekende dat er voor kamerplanten weinig plaats was.
Een geluk overigens voor die kamerplanten, want ze kregen
niet zo veel aandacht. Af en toe, als ze slapjes protesteer-
den, diende ik ze water toe en misschien één keer per jaar
wat meststof. Veel planten gaven me de bons en ik kon ze
geen ongelijk geven.
Vetplanten en cactussen hadden het redelijk naar de zin,
maar toch niet zo dat ze me vaak verblijdden met bloei.
Soms sprak ik ze toe en pleitte ik voor bloei door te zeggen
dat ze nu eenmaal bij mij woonden en volgens de informa-
tie op de bijsluiter ook met weinig tevreden waren.
Alleen mijn begonia is mij al die jaren trouw gebleven
zonder mij ooit te straffen met bloeiloze jaren. Hij, ik meen
dat het een mannelijke begonia is op grond van de beschrij-
ving in een encyclopedie, blijft bij mij zonder morren en
mopperen. Hem geef ik water, hem help ik af van dood en
uitgebloeid materiaal, hem snoei ik soms als hij te veel
ruimte gaat opeisen. Nooit heeft hij nieuwe aarde gekregen.
En wat doet hij? Hij bedankt mij voor het snoeien door
nieuwe bladeren te maken, groenglanzend. Hij blijft op zijn
post en denkt niet aan verkassen.
Dit voorjaar is hij uitbundiger dan ooit. Hij heeft er zin in.
Zijn blad is prachtig en hij denkt: laat ik haar opnieuw
verrassen met mijn mannelijke bloempjes.
Ik sta paf. Waaraan heb ik dit verdiend? Waarom is hij zo
trouw? Van mij mag hij blijven.
Hij geeft zoals HIJ geeft!
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                                   <    >
  
Op een dag, zo’n anderhalf jaar geleden, bekeek ik mijn
toch wel wat zielige begonia.
Ik dacht: nu of nooit, laat ik hem scheuren. Of het pijn heeft
gedaan? Ik weet het niet. Begonia’s spreken een bloemen-
taal en die heb ik me nog niet eigen gemaakt.
Hoe verging het mijn twee helften? Ze kregen ieder een
eigen pot, nieuwe aarde en een toespraakje: ‘Blijf in leven,
groei op als twee zelfstandige planten, je kunt het!’
En ja hoor, zonder gemor ontstonden er twee begonia’s.
Of het nog steeds mannetjes waren, weet ik niet, maar ze
floreerden, kregen mooi groen blad, vormden bloempjes
en werden zo uitbundig dat ik stekken ging maken. Die
stekken hebben vervolgens een nieuw thuis gekregen,
overal in Huissen, en ook zij lieten zich weer stekken. Ge-
neratie op generatie heeft nu het (levens)licht aanschouwd,
is bewonderd en verzorgd. Ik ben de tel kwijt geraakt.

 
Dan nu mijn plan: laten we eens beginnen met een stam-
boom, een echte ‘begonealogie’. Hierbij heb ik natuurlijk
hulp nodig. Dus mijn vraag: Huissenaren, die met voldoe-
ning hun - uit mijn oorspronkelijke zielige maar sterke
plantje afkomstige bloeiende - begonia bewonderen en op
hun beurt er weer anderen blij mee maken of hebben ge-
maakt: hoeveel generaties begonia’s zijn er inmiddels bij-
gekomen? (Zijn het nou mannetjes of is er een andere
terminologie voor te bedenken?) Slechts een halve pagina
wijdt de Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland door H.
Heukels Uitgever P. Noordhoff – Groningen, 11e druk 1933,
aan de “Fam. 58 Begoniaceeën”. Met andere woorden:
Waarover maak ik me druk? Maar toch: een schepping van
de Derde Dag!
 
Reacties graag naar Bartje Abbo-Tilstra -
email:  b.ab.til@ziggo.nl
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Achter de geraniums…
Ad Huson, 28 augustus 2016
 
Ja, zo gaat dat bij ons. Iedere zomer kruipen wij achter de
geranium. Die vergezelt ons op onze reizen met de caravan.
Vele jaren geleden gekregen van een goede vriendin. En
sinds die tijd staat de geranium altijd op onze buitentafel.
Het is wel een kunstgeranium. Dus we hoeven geen water
te geven. Maar heel kleurrijk, stevig, decoratief en kneute-
rig. Heerlijk.
 
Dit jaar vergezelde de geranium ons naar Kroatië. En zoals
altijd ontmoet je mensen en hoor of zie je bijzonderheden.
Zoals het jonge stel uit Polen. Op vakantie met een tent.
Ze staan vlak achter ons. En uren lang per dag horen we
haar voorlezen. Voor hem. Zittend in een stoel. Liggend in
de tent. Of samen in de hangmat. Dat wekt onze (mijn)
nieuwsgierigheid. Wat blijkt; hij mankeert niks. Ze vinden
het gewoon leuk als zij een boek voorleest. Bij ons vertrek
hadden ze nog heel wat uren te gaan…

Henk Kleer
Matthijs Glastra
 
Zaterdagmorgen 9 juli jl. is Henk Kleer overleden in de
leeftijd van 77 jaar.
Bij zijn heengaan klonk in alles door: woorden van bewon-
dering en respect. Henk die altijd bezig was, plannen
maakte, klussen, reizen, de bridge-club, veel contacten met
mensen, een actieve man  - werd in 2004 getroffen door
een hersenbloeding die zijn leven (en dat van allen om hem
heen) ingrijpend veranderde.
Zijn zoon Henk Jan typeerde hem als een ‘gids’. Henk hield
er van om routekaarten uit te zoeken en routes uit te
stippelen. Wat doe je dan als jouw levensroute opeens zo
 anders wordt? In Henk kwam toen een kracht naar voren
om het leven te ontvangen zoals het is. Als je niet meer de
oude kunt worden, als jouw levensweg zo verandert: wordt
een mens dan passief, boos, vechtend, bitter? Zijn dochter
Barbara noemde het woord ’gelatenheid’: hij kon het leven
laten zoals het kwam. Een milde ontvankelijkheid die zijn
verdere levensweg kleurde. Dat vervulde ons met bewon-
dering en respect . Zijn we verdrietig omdat we moeten
loslaten, maar dieper is de dankbaarheid  dat we zo lang
samen door het leven mochten reizen. We bidden en
wensen Ineke  en de kinderen kracht en liefde toe om
zonder Henk verder te gaan.

 
Later, in de buurt van Split. Ontmoeten we een Belgisch
Vlaams echtpaar. Met zoontje. Zij spreekt perfect Vlaams.
Maar ze blijkt in Sarajevo, Bosnië geboren. Haar ouders
waren ‘gemengd’ getrouwd. Moslim en christen. In de
oorlog moesten ze vluchten. Eerst naar de omgeving van
Split. Later zijn ze in Vlaanderen terecht gekomen. Na de
oorlog is ze nog één keer terug geweest naar Sarajevo. Een
stad waarover wij eerder van campinggasten lovende
verhalen hoorden. Nu gaat ze niet meer. Ze kan het niet.
De geschiedenis van verdrijving, en roof van eigendommen.
is te vers. Ze zag andere mensen in geroofde huizen wonen.
Wel gaat ze ieder jaar naar de omgeving van Split. Daar
heeft ze goede herinneringen aan. En daar merkten ze
minder van de oorlog.
 
En dan Passau. Een prachtig stadje op de grens van
Duitsland een Oostenrijk. Hier komen drie belangrijke rivie-
ren samen. De Donau, de Inn en de Ilz.
De camping is ruim en goed verzorgd. Met erop een heuse
Mariakapel. De huidige (vrijgezelle) eigenaar heeft ooit zijn
moeder op haar sterfbed beloofd deze op de camping te
bouwen. En hij heeft woord gehouden. Josef Pitscheneder
is een echte Bayer. Bijna 70 en nog vrijgezel. We leren hem
vooral kennen als we ‘s avonds bij vrienden van hem op
het volle terras worden uitgenodigd onze maaltijd bij hen
aan tafel te nuttigen. Josef schuift tussen de bedrijven door
ook aan. Dat schept een band. Hij is op slag verliefd op
Marja. Wie niet zou ik zeggen. Bij het afscheid krijgt ze een
dikke natte zoen. Wel op de wang. Bij vertrek de volgende
morgen wenst hij ons; Gute Fahrt und behüte dich Gott…
Prachtig. Daarmee kunnen we de terugreis weer aan. En
ook het komende jaar…

Leerhuis Oosterbeek
Heleen van der Honing
 
Het komende seizoen is er in Oosterbeek opnieuw een
Leerhuis. Deze keer heeft men als onderwerp gekozen
‘Ik ben een vreemdeling op aarde. Goj, Ger of Zar?’
 
Alle informatie treft u aan in een folder die is te raadplegen
via raadvankerkenoosterbeek.tk/leerhuis
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Sjaloom! bezorgen
Ervaringen “kersverse” Sjaloom!-bezorger
Theo Mik
 
In september 2014 zijn wij, mijn vrouw en ik, verhuisd naar
Huissen. Om diverse redenen hebben we die stap gezet.
We maakten kennis met diverse mensen. Ook maakten we
kennis met de Protestantse Gemeente door regelmatig op
zondagmorgen naar de kerk te gaan en na afloop koffie te
blijven drinken.
Omdat in de Zondagsm@il telkens weer een vraag naar
medewerkers stond -herhaling is de kracht van de bood-
schap- besloten wij om ons op te geven als bezorgers van
“Sjaloom!”. En zo waren we in korte tijd “gepromoveerd”
tot SjaloomI-bezorgers. Hoe snel kan het gaan! Men dacht
misschien wel toptalenten binnengehaald te hebben. Niets
is echter minder waar, dat moge blijken uit het vervolg.
Allereerst werden we geïnstrueerd door Hans Hissink. Deze
instructie was volkomen helder. Niets dan lof. Het eerste
te bezorgen nummer was het Paasnummer. Bewapend met
de bezorglijst en het daarbij behorende aantal Sjaloom!'s
togen mijn vrouw en ik op pad. Zij zou de namen en
adressen oplezen en ik zou vervolgens een blad in de be-
treffende brievenbus doen glijden (“gooien” klinkt zo ruw,
vooral voor een kerkblad). Het ging gelijk al mis: Bij dege-
ne die ik al een exemplaar had aangereikt, deed ik er ook
nog een in de brievenbus. Die kreeg er dus twee. Deze fout
kon ik gelukkig herstellen. De verdere bezorging ging goed
en voldaan en tevreden keerden we huiswaarts.
Het tweede te bezorgen nummer was het Pinksterexem-
plaar. Deze keer moest ik het maar alleen doen. De Sjaloom!
s werden bezorgd en ’s avonds schreef ik er de naam en
het adres op en legde ze in volgorde van mijn te lopen
route. Deze keer ging er één in een verkeerde brievenbus.
Ik dacht deze fout ook te kunnen herstellen, door aan te
bellen en mijn blunder op te biechten. Er werd echter niet
opengedaan. Gevolg: één exemplaar te weinig. De rest van
de Sjaloom!s werd zonder problemen bezorgd, zij het, dat
ik bij één adres bijna de inhoud van een uit te schudden
mat op mijn hoofd kreeg (en dat overkomt dan een
Sjaloom!-bezorger). Maar aan het einde van deze rondgang
had ik dus nog steeds één exemplaar te weinig. Goede raad
was duur: Hans Hissink opgebeld. De telefoon werd opge-
nomen door Jannie, zijn vrouw. Ik heb haar de situatie
uitgelegd en hield mijn hart vast hoe de reactie zou zijn. Er
viel een pak van mijn hart toen zij vertelde, dat zij dit werk
al jaren deed en dat ook zij nog wel eens een dergelijke
fout maakte. Hans was zo vriendelijk een nieuw exemplaar
bij mij in de brievenbus te deponeren, waardoor ik ook deze
ronde kon afmaken.
De derde bezorgronde betrof het Zomernummer. De avond
voor de bezorging heb ik mijn vrouw gevraagd de wekker
te zetten, omdat ik de volgende dag de wijk in moest. Het
aantal exemplaren dat bezorgd moet worden is zo’n twintig,
maar met fout op fout zou dat wel eens een hele dag in
beslag kunnen nemen. Na een boterham met pindakaas
ging ik de dag daarop op pad, met in mijn achterhoofd:
Wat zal er nu weer fout gaan? Er ging echter helemaal niets
fout, wat aantoont dat het gezegde: Driemaal is scheeps-
recht, niet uit de lucht gegrepen is.

Voorlopige conclusie: Het is best leuk werk. Hoe deze zal
luiden na een winter met een dik pak sneeuw, waar ik met
lieslaarzen aan doorheen zal moeten ploegen, laat zich nog
raden. Misschien schrijf ik nog eens iets als een doorgewin-
terde Sjaloom!-bezorger.

Vacature redactie
Jan Willem Faasse
 
Bij de redactie van Sjaloom! is nog plaats voor een redac-
tielid dat het leuk vindt om een blad op te maken. Heb je
ook verstand van website-onderhoud, dan kun je de
schakel vormen tussen de website, het kerkblad en de
Zondagsm@il.
Voor informatie kun je terecht bij de redactieleden.
 

Vrijdagmiddaginloop
Elke vrijdagmiddag              14 - 16 uur

Ledenadministratie
periode 10 juli tot 25 augustus
Shelly Goes
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