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Van de Redactie
 
Jan Willem Faasse 
 
Het is weer najaar. Volgende week wordt de tijd verzet en
is het 's avonds echt vroeg donker. Extra reden om een
kaarsje op te steken. Een bemoedigende handeling in
duistere tijden. In dit nummer weer veel variatie aan arti-
kelen. Genoeg mogelijkheden om iets te doen en niet te
somberen achter begonias. En als de pepernoten in de
winkelschappen verschijnen is de Advenststijd niet ver
meer.
Namens de redactie veel leesplezier toegewenst.
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Agenda
Zie voor meer informatie de bewaarfolder Thema-avonden:
 
20 oktober       Filmavond ‘De eenzaamheid van de
                      priemgetallen’ 10.30 u De Ark, Haalderen
24 & 28 okt      Theologiekring Paulus, 13.30 uur,
                      Angerse kerkje aan de dijk
24 & 28 okt      Gesprekskring ‘In gesprek met spirituele
                      denkers’, 13.30 u Angerse kerkje
2 & 23 nov       Filosofiekring 20.00 uur, Angerse kerkje
10 november    Gesprekskring ‘God is niet te vangen’
                      20.00 uur, Prot. Kerk, Gendt
14 november    Vrouw in Kerk en Samenleving (VKS)
                      14.00 uur, De Hoeksteen, Elst
 
Overige data:
1 november     Adventplan
3 november     Thema-avond Spreker Theo de Zwart
10 november   10.00 uur Bijbelgespreksgroep bij
                      Christien van Beers, Korte Loostraat 38
17 november   Gemeenteberaad
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Matthijs Glastra

Ik ben onderweg naar Groningen naar mijn moeder, 7 uur
zondagmorgen. De landelijke Assisi en Radio Drenthe met
liederen van Johannes de Heer en Huub Oosterhuis zit ik
om half tien in een kerkdienst met doop, herbevestiging
van een ouderling en het verhaal van het gevecht van Jacob
in de worstelbeek. Mijn moeder stoot me aan: Die kan er
wat van! Zeker weten, en ik verbind deze predikant met de
radioflarden van Franciscus: overal waar ik ben is wel een
preekstoel. Franciscus preekt middenin het leven, preken
doe je meer door je daden dan door je woorden. Zo preekt
deze dominee vanmorgen.
Ik lees een interview met Rikko Voorberg, jonge predikant
van de Pop-Up kerk in Amsterdam.
Hij komt uit een milieu waar het Woord alles is, de gere-
formeerde vrijgemaakte kerk. Maar tijdens zijn studie kreeg
hij het gevoel dat gelovigen met die woorden hun eigen
wereldje maken, los van de echte wereld. Een soort sub-
cultuur met een eigen woordsfeer. Rijk, warm en belangrijk
voor de mensen die daarin leven en geloven, maar ‘los van
de wereld’ daarbuiten.
 “Als het geen handen en voeten krijgt, als het geen vlees
en bloed wordt, geloof ik mezelf niet meer. Want woorden
zijn zo makkelijk. Mooie woorden in kranten, boeken,
preken en kerkbladen (!) schrijven gaat wel, maar de

Het gaat niet om het eten,
het gaat om de relatie

praktijk is veel weerbarstiger, dat is het echte werk. Ik
leerde vroeger altijd eerst van te voren te bedenken of iets
goed zou zijn om te doen. In mijn contacten met kunste-
naars merk ik dat zij in een emotie of een onderwerp duiken
en kijken wat het met hen doet. Dat is een andere vorm
van kennis vergaren: je weet pas wat er aan de hand is als
je het hebt gevoeld, geproefd, de verbinding ermee bent
aangegaan. Ik wil niet meer alles van te voren (be)denken,
want als je van te voren weet wat er gaat gebeuren, zou
je het waarschijnlijk niet doen. Maar nu trek ik aan een
touwtje en zie wel wat er meekomt. En daarin ontmoet ik
Jezus die zegt: begin gewoon ergens.”
Rikko Voorberg gebruikt de term leunstoelspirituelen. Hij
zelf neemt een asielzoeker in zijn huis op. Plaatst op de
Wallen een biechtstoel, want onder de oppervlakte van lust
en plezier gaat een wereld van spijt en onvervuld verlangen
schuil. Hij opent een Facebookpagina voor Benno L., de
gestrafte pedoseksueel met als titel: ‘Welkom in onze
straat’. Dat is een andere vorm van kennis vergaren: je
weet pas wat er aan de hand is als je iets gaat doen.
Dit alles gaat verder dan een simpele tegenstelling tussen
zeggen of doen, geen woorden maar daden. Hier klinkt een
vraag naar ons geloven en kerk-zijn in door: doen we in de
kerk iets vóór of mét mensen? Zowel met onze woorden
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Kort avondmaal
viering zondag 27 november 16.00 uur
Matthijs Glastra
 
Vorig jaar zijn we er mee begonnen als een klein probeer-
seltje: mensen voor wie een morgendienst vaak te lang
duurt of te vroeg begint. Voor wie het gaan naar de kerk
te lastig is vanwege hun kwetsbare gezondheid. Maar ook
voor iedereen die het fijn vindt om in de kleine dingen van
het leven God te ervaren zijn we het gaan doen. Twee keer
per jaar, op een middag, een korte avondmaalsviering om
samen in de kring brood en wijn te ontvangen. Eerste
Adventszondag bent u opnieuw welkom. Advent: wij zetten
onze eerste kleine voorzichtige stapjes naar het licht. De
viering is van 16.00 – 16.30 uur, daarna is er koffie of thee.
U kunt gehaald en weer thuis gebracht worden. Voor infor-
matie en/of opgave: Christien van Beers 3255652, José Knol
3250796 en Matthijs Glastra 06-21294143

áls met onze daden kan een ‘wij-zij denken’ in stand worden
gehouden. De kerk is er voor anderen, dat klinkt heel mooi.
In een kerkblad staat een stukje van een kerkelijk inloop-
huis: “Iedereen is welkom: gepensioneerden, werklozen en
als u zich soms wat alleen voelt. Het is ook fijn dat er ge-
regeld gemeenteleden langskomen”. En zo houden we het
‘wij-zij-denken’ hardnekkig in stand. Wij zorgen voor de
voedselbank waar we zelf geen klant van zijn. Wij doen iets
vóór anderen. Juist daarin zoekt Rikko Voorberg naar iets
anders. Niet iets doen vóór anderen, maar zijn mét de
mensen.
In veel kerken vind je een soepkeuken voor daklozen. Het
is verleidelijk voor vrijwilligers om dan een uur in de keuken
te staan en na afloop een uur op te ruimen. Maar dat half
uur samen zijn, om elkaar in de ogen te kijken en even je
leven met elkaar te delen, dat is waar het om draait. Het
gaat niet om het eten, het gaat om de relatie. Ik vind het
niet overdreven om dat het centrale motief van de incar-
natie te noemen. 'Vandaag wil ik bij jou thuis komen eten',
zegt Jezus tegen Zacheüs.

Op 17 november gaan we samen eten. Gemeenteberaad.
Samen eten in de kerk is soms een heel gedoe, want
smaken kunnen verschillen. Stevige stamppot, fijne delica-
tessen of af en toe een snelle snack? En waar de kerkenraad
vroeger als een soort kok fungeerde die het eten in de
keuken klaarmaakte voor een consumerende gemeente –
staan we nu samen in de keuken. Doen we samen de
boodschappen. Zitten we samen aan tafel. En zoeken we
naar een goede menukaart waar iedereen voldoende en
smaakvol geestelijk voedsel vindt. “Ik wil met jou samen-
zijn”. Incarnatie. Het Woord is vlees geworden. God doet
niet iets voor mensen, maar wil met mensen het leven delen.
Soms is er een lege stoel aan tafel. Iemand kon niet komen.
Soms ben je moe, geen tijd, ziek. Aan tafel word je niet
vergeten. We noemen Jenny, dat er volharding en ruimte
mag zijn als alles in jouw leven zo samenbalt in de strijd
tegen de ziekte. Er is de pech van het vallen – Loes, Ineke
- en geduld bij het herstellen en opstaan. Ik hoorde (!) van
Jelle Spijker die aan zijn gehoorgang is geopereerd om beter
te kunnen horen.
 
Jezus zegt: ik wil bij jou eten. Niet: zal ik iets voor jou koken?
Het diepste motief van ons leven, van God is ‘being with’.
En op de menukaart vind ik een heerlijk hemels gerecht
met: “aanwezigheid, aandacht, mysterie, vreugde, partici-
patie, vriendschap, genot en glorie” (Samuel Wells)

foto: Herman Joling

4 Sjaloom! Najaar 2016



 

 

Kom mee naar Kerk
IGEE
 
Leen Capel
 
Op zondag 13 november 2016 is het weer zover. Een ge-
meenschappelijke kerkdienst van de Huissense Kerken
(Rooms Katholieke Kerk en Protestantse Gemeente) met
een speciaal karakter. Een viering tezamen met onze ver-
standelijk beperkte medemens, onze jeugd en natuurlijk u.
Deze dienst is een gezinsdienst. Ook nu weer hopen we
met ieders inzet er een fijne dienst van te maken, waarin
we met elkaar ons geloof kunnen beleven en uitdragen.
 
Pastor Coby Roelofs en dominee Matthijs Glastra laten ons
het meemaken en beleven; zo’n kerkdienst wil je niet
missen, het is een belevenis!
 
Het gaat over: Familie Scheurmaker

Kerkdiensten
Inclusief Jeugdactiviteiten
(zie ook Zondagsm@il)
Aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld
 
Zondag 23 oktober
Voorganger: ds. H. van der Wal
Collectes: Stichting Leergeld / Pastoraat en Eredienst /
Jeugdwerk eigen gemeente
 
Zondag 30 oktober
Voorganger: Gerard Wolfert proponent Utrecht
Collectes: Voedselbank regio Arnhem / Pastoraat en Ere-
dienst / Hervormingsdag: bouwen aan vrede in Nigeria
 
Zondag 6 november
Gedachtenisdienst
m.m.v. de cantorij
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes: De Herberg Oosterbeek / Pastoraat en Eredienst
/ Zending - Colombia
 
Zondag 13 november
IGEE-dienst in Parochiekerk Haalderen
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes: opbrengst voor Parochiekerk
 
Zondag 20 november
Voorganger: ds. I. Lodewijk (Arnhem)
Collectes: Stichting Kruispunt, Arnhem / Pastoraat en
Eredienst / Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
 
Zondag 27 november
Eerste Advent
m.m.v. de cantorij
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / Missio-
nair werk en kerkgroei
 
Zondag 4 december
Tweede Advent
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop
Collectes: Stichting De Instap, Arnhem / Pastoraat en
Eredienst / Pastoraat – toerusting vrijwilligers

Bij de kerkdiensten
Matthijs Glastra
 
6/11 Gedachtenisdienst
In deze dienst gedenken wij de mensen die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven. Daarnaast is er voor ieder die
dat wil de gelegenheid een lichtje aan te steken om een
dierbare te gedenken. De cantorij verleent haar medewer-
king aan deze viering.
13/11 IGEE dienst in RK kerk te Haalderen, Van de
Mondeweg 4. In de protestantse kerk is geen viering.

 
We gaan: verhaal horen, muziek maken en zingen met
elkaar. We vieren deze I(nclusief) Ge(loven) dienst in het
kerkgebouw O.L. vrouw van 7 smarten, v.d. Mondeweg 24
in Haalderen zondagmorgen 13 november 2016 van 10 tot
11 uur. Enne....... iedereen is welkom, dus jij en u ook...
 
Kerk IGEE is een idee van de kerken van Huissen
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Hoe ‘groen & gelovig’
zijn wij?
Zondag 30 oktober: Scheppingszondag
Leen Capel
 
Moeder aarde zorgt goed voor ons, maar zorgen wij ook
goed voor onze ‘moeder’ aarde?
 
Paus Franciscus
Je hoeft niet Rooms Katholiek te zijn om paus Franciscus
sympathiek en wijs te vinden. Hij noemt zich naar Francis-
cus, de heilige van wie we de sterfdag allemaal kennen:
Dierendag. Nee, de paus preekt niet voor de vogels, zoals
die middeleeuwse Franciscus, maar hij schreef wel een
haarscherpe én hartstochtelijke brief over hoe we omgaan
met de natuur. Een vervelende brief is het ook. Want, zegt
hij, ook onze gemeente moet zich ecologisch bekeren. ‘Nou
nou. Is het echt zo erg?’
We hebben een “ecologische bekering” nodig, zegt de paus.
Dat zijn grote woorden waar we niet zo van houden. Want
het is beschamend en ingewikkeld en het doet pijn. Dus
denken we liever dat het wel meevalt. Maar de paus zegt
het niet zo maar. We moeten de moed hebben om de pijn
van de aarde tot onze pijn te maken, zegt hij. De pijn van
uitbuiting van mensen, vervuiling van lucht en water en
bodem, uitstervende diersoorten en van droogte door kli-
maatverandering. “De schreeuw van de arme en de
schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van God zelf”.
Helaas, aldus de paus, moeten we van de overheid weinig
verwachten. De politiek danst naar de pijpen van de markt:
het bedrijfsleven, de banken en de technologie. Dus blijft
“alles wat broos is, weerloos ten opzichte van die vergod-
delijkte markt”. “Een integrale economie die tegenwicht kan
bieden tegen die drie-eenheid van markt, technologie en
financieel systeem is nodig”, aldus de paus.

 
Ecologische opvoeding
“Veel moet veranderen, wij zelf het meest”. Alweer zo’n
stevige uitspraak, waarna de paus pleit voor een ‘nieuwe
levensstijl’. Zoiets als minder autorijden en vliegen, minder
vlees eten en energie gebruiken, ‘consuminderen’. Dat is
lastig en impopulair, het snijdt in het comfort waar wij aan
gewend zijn. Een nieuwe levensstijl… wij hoeven toch geen
boomknuffelaars te worden?
Toch laat de paus ons niet met rust als we zulke gedachten
hebben. Voor die nieuwe levensstijl is een “ecologische
opvoeding en spiritualiteit” nodig. Pas dan kunnen, willen
en durven we veranderen. Denk maar, zegt de paus, aan
die heilige Franciscus. Juist omdat die zich diep met God
verbonden voelde, was hij ook hecht verbonden met alle
schepselen. Franciscus noemde de aarde zijn zuster – óók
door God geschapen – en moeder, want ze omarmt en
voedt ons.
 
Verlangen naar God
Erik Borgman *) schrijft in zijn verhandeling “Over theolo-
gie en duurzaamheid” bij de parabel van het mosterdzaad-
je het volgende: “Het koninkrijk van God lijkt onkruid. Maar
het is dankzij dit onkruid dat er te wonen valt.” Hij pleit er
voor dat kerken God niet als instrument gebruiken om
mensen tot duurzaam gedrag te bewegen, maar dat zij “-
verlangen naar duurzaamheid” beschouwen als uitdrukking
van het verlangen naar God. “Dan komt duurzaamheid niet
meer voort uit zorgelijkheid om het voortbestaan van de
wereld, maar uit de wonderbaarlijke verbondenheid voor
alles met alles. Het betekent leven van genade en de her-
haaldelijke vreugdevolle ontdekking dat dit mogelijk is. En
als we zo leven gaat onze voetprint dus ‘vanzelf’ omlaag”.
(**Marjolein Tiemens)
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Scheppingszondag
2016 - Oogstdienst
Ada van Arkel
 
Op zondag 30 oktober 2016 wordt er na afloop van de dienst
aan u gevraagd om tasjes met fruit te brengen bij oudere
gemeenteleden of gemeenteleden die ziek zijn.  Om de
tasjes te kunnen vullen hebben we fruit: vers of in blik nodig.
U kunt hiervoor fruit inleveren op vrijdag 28 oktober 2016
vanaf 14.00 uur tijdens de vrijdagmiddaginloop tot ’s avonds
19.00 uur.

 
Dat zijn woorden die ons aanspreken . Ieder heeft het zelf
wel eens ervaren: aan de rand van een bos, berg, akker of
zee kun je je zomaar verbonden voelen met al wat er om
ons heen leeft. Wij staan niet boven de andere schepselen,
maar tussen hen in. We zijn voor ons drinken, eten en
ademen totaal afhankelijk van de schepping. Dat besef zijn
wij in ons stadse leven aardig kwijtgeraakt. Nu de schepping
lijdt aan milieuvervuiling en natuurvernietiging, zagen we
aan de tak waar we zelf op zitten. We hebben een ecolo-
gische opvoeding en spiritualiteit echt nodig.

Uit de kerkenraad
van 1 september 2016
Marja Huson
 
De eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen
wordt geopend door Klaas Nienhuis: ‘Dat ik de aarde zou
bewonen’ van Huub Oosterhuis. Dit sluit prachtig aan bij
het thema ‘aarde’ dat centraal staat op de Scheppingszon-
dag van 30 oktober a.s. Deze dienst wordt voorbereid door
Nieske Visser, Mariette van Herwijnen en Leen Capel.
Overige onderwerpen die we bespreken zijn o.a. het ont-
werp voor de stiltehoek in de kerkzaal, verlevendigen van
de website, Bridging Gaps en de voorbereiding voor de
thema-avond van de kerkenraad. Besloten is om de oude-
jaarsavondviering dit jaar te schrappen. De viering op
nieuwjaarsdag (zondag 1 januari 2017) zal om 11.00 be-
ginnen. Aansluitend willen we dan het glas heffen op het
nieuwe jaar. De tafelviering wordt verschoven naar 8 janu-
ari 2017.
Het belangrijkste onderwerp van de avond is concretiseren
en faciliteren van het jaarplan. De drie kernbegrippen zijn
groothuisbezoek, gebouw en jeugd. Met dit in het achter-
hoofd streven we naar een heroriëntatie op onze organisa-
tiestructuur en inventariseren we de mogelijkheden en
consequenties voor (financiële) continuïteit. We willen een
levendige en open gemeente zijn en blijven. Dit krijgt een
vervolg op de thema-avond van de kerkenraad op 13 ok-
tober a.s. Ter afsluiting leest Klaas een gedicht van Sietze
de Vries ‘Ongestraft mag liefde bloeien’.

 
Zondagmorgen 30 oktober 2016, vieren wij als
Groene Kerk de Schepping met als thema
Moeder aarde zorgt goed voor ons, maar zorgen wij
ook goed voor onze ‘moeder’ aarde?
 
Deze viering is voorbereid door: gastpredikant Gerard
Wolfert uit Utrecht, Nieske Visser, Mariëtte van Herwijnen
en Leen Capel. Wij vonden inspiratie bij: Franciscus van
Assisi,Paus Franciscus, *ErikBorgman: http://www.stich-
tingoikos.nl/sites/default/files/uploads/Documenten/inleiding%
20Erik%20Borgman.doc) **Marjolein Tiemens (https://-
groengeloven.com/tag/aarde/page/3/) ***‘het beeld ‘De
Hemeldragers' van Willy Peeters boven dit artikel, horend
bij het gedicht op de achterpagina van deze Sjaloom!
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Zing, kijk, eet, praat
en reis met Luther
 
Marja Huson
 
In het zomernummer van Sjaloom! kon u al iets lezen over
het Lutherjaar. Zijn gedachtegoed ontketende een religieu-
ze revolutie die 500 jaar later nog altijd voelbaar is. In de

Luther geschilderd
door Lucas de Cranach

Het gaat niet
om het eten, 

het gaat om
de relatie!



 

reizen naar Lutherland of de Kirchentag 2017 in Berlijn
(www.germany.travel/luther). Verder zijn er voorstellingen,
films, de Lutherexpositie en het officiële programma van
de Protestantse Kerk in Nederland (www.500jaarprotes-
tant.nl).
Heel veel suggesties kregen we voorgeschoteld op 17
september jl. in de Grote of Barbarakerk in Culemborg.
Amuse DE LICHTE LUTHER in de aanloop naar het Luther-
jaar. We (Gerdine Dijkstra, Ada van Arkel en Marja Huson)
hebben ons onder laten dompelen in Luther en het gevari-

eerde dagprogramma. We hebben gezongen, gegeten,
gedronken, genoten van een beiaardconcert, voorstellingen
en exposities. Wij hebben al de nodige inspiratie opge-
daan…! Heb je zin om (af en toe) mee te denken of te doen?
Geef je dan op bij Matthijs Glastra of Marja Huson.
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Advent en Kerst
Matthijs Glastra
 
In de volgende Sjaloom! staan de Advents en Kerstvierin-
gen. Naar het verhaal hoeven we niet meer te zoeken: het
eeuwenoud verhaal van God die als klein mensenkind zich
vinden laat. Maar gaan we het net zo doen als vorig(e)
jaren? Wat zullen we zingen, vertellen, verbeelden, welke
ideeën heb jij bij het feest van het Licht in een vaak zo
donkere wereld? Ik zou het graag van u/ je willen horen.
Welkom op woensdagavond 2 november om 20.00 uur in
de kerk. En als dat moment niet schikt laat het dan graag
op een andere manier horen. Matthijs Glastra,
matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143

Soms vragen mensen me wel eens: Wil je de lange óf de
korte versie horen? De korte versie: het is uit tussen ons.
De lange versie is een verhaal zonder einde, waarin ruimte
wordt gemaakt voor de veelheid van gevoelens, botsingen,
zoete herinneringen, weemoed, verdriet en onzekerheid.
De korte versie van dit stukje: de kerkenraad heeft besloten
om te stoppen met de oudejaarsviering.
De langere versie: daaronder ligt een veelheid aan motie-
ven, herinneringen, gevoelens en argumenten. En het is
goed om daar tijdens het gemeenteberaad van 17 novem-
ber een klein smakelijk tafelgesprekje aan te wijden!

De drempel van oud naar nieuw
Matthijs Glastra

In dit besluit ligt zowel een kwantitatief (steeds minder
mensen) als een kwalitatief (steeds minder inhoudelijke
gronden) element opgesloten. Ik weet nog dat ik als jon-
getje diep onder de indruk was van de diensten op oude-
jaarsavond. De mensen die gestorven waren werden ge-
noemd. Je wist van families en hun verdriet, je zag ze gebukt
en gebeukt in de bank zitten. Er werd gehuild. Waarom
doen wij als kerk dat op deze avond? De kerk sloot aan bij
de kalender en de klok van de wereld. Maar in welk per-
spectief gedenken wij dan onze overledenen? Vlak voordat
een jaar is afgelopen, als de klok 12 uur slaat, als we met
een nieuwe agenda en een schoon nieuw jaar voor ons
mogen beginnen? Een bladzijde omslaan, is dat het per-
spectief? Ja, dat speelt allemaal een beetje mee, maar dat
is niet het christelijk perspectief.
En langzaamaan zag ik het veranderen. Keert de kerk terug
en zoekt ze naar oorspronkelijker noties. Onze doden
worden begraven en gecremeerd in de verwachting van de
opstanding. In de verwachting dat wij in Gods liefde en
hand geborgen zijn en blijven. Wij leggen onze doden, ons
leven in de handen van de levende God. In de hoop en
verwachting dat God niet loslaat wat zijn hand begon, niet
(af)sterft en ophoudt (zoals een kalenderjaar) maar door-
gaat. Het moment om dat uit te drukken is de overgang
naar Advent. God wil (blijvend) nieuw in mensen geboren
worden. Het gedenken van de overledenen wordt in de
gemeente gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, op de drempel van Advent. Onze tijden zijn niet ver-
bonden met de kloktijd, maar met de verwachting dat God
in onze levens aanwezig komt en zal blijven.

En veel protestantse kerken in een katholieke omgeving
hebben vervolgens een nog weer iets ander perspectief: de
diepere oecumenische lijnen van Allerheiligen en Allerzie-
len. Op 1 november, de begindag van de winter volgens de
regel van Benedictus, gedenkt de kerk dat de kou van de
dood ons leven niet in zijn macht kan krijgen. De martela-
ren, de heiligen, al onze geliefden worden niet prijsgegeven
aan de kou van de dood, maar zijn bewaard en geborgen
in de warmte van Gods liefde en die van mensen.
En zo kwam en komt de viering op oudjaarsavond steeds
losser en leger te staan. Minder door een christelijke, ker-
kelijke inhoud bepaald, meer vanuit bezinning en gevoel
(ook zeer waardevol!), vinden veel kerken dat de zondagen
en feestdagen in deze periode voldoende ruimte bieden om
daar bij stil te staan. En we zien elkaar in deze dagen zo
vaak, waarom komen we ook nog vanavond bij elkaar? We
zien elkaar de eerste zondag van het nieuwe jaar. Meestal
wordt dan het verhaal van de Driekoningen verteld: drie
wijzen die met hun horoscoop, sterrenkijkers, de klok van
het heelal ontdekken dat er in het hart van ons leven een
heel ander verhaal tikt en geleefd mag worden. Aankomen-
de jaarwisseling valt nieuwjaarsdag op een zondag. Uitsla-
pen, geen dienst? Wat mooi om op zondag samen te komen.
Zullen we het iets later maken: rond 11 uur beginnen. En
dan tegen de klok van 12 uur – met een knipoog naar die
andere klok – ons glas heffen. En zullen we daarbij woorden
zeggen, misschien uit Psalm 90 waarin God en mens hun
tijden met elkaar verbinden: “ik wil gelukkig zijn met jou,
iedere dag, nooit meer niet!”.
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Collecte 30 oktober:
Werelddiaconaat 
Bouwen aan vrede in Nigeria
Jan Rietveld
 
De verhouding  tussen christenen en moslims in delen van
Nigeria is gespannen. Onder meer door de gewelddadige
acties van Boko Haram, die hun activiteiten hebben uitge-
breid tot in het noorden van Kameroen. De organisatie
Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner
van Kerk in Actie, brengt mensen daarentegen bij elkaar,
door goede communicatie, onderwijs en praktische samen-
werking. De mensen ervaren saamhorigheid en vertrouwen
in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Daarmee wordt
in ieders individuele leven de invloed van negatieve mach-
ten te niet gedaan en kunnen de mensen in vrede leven in
hun eigen land, zoals ons vanuit de Bijbel wordt geleerd. 
In 2016 werkt JPRM in vijftig dorpen met succes samen met
de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling. Deze
collecte bevelen wij als diaconie van harte bij u aan!

Een kaarsje opsteken
 
Jan Willem Faasse 
 
Tijdens onze vakantie in Bretagne hebben we in de kerk
van Moncontour een kaars opgestoken. Een klein ritueel bij
een gebed voor onze kerkgemeenschap, onze familieleden
en al de mensen die op de vlucht zijn. De kaars blijft als
teken van het uitgezonden gebed branden om het als het
ware te onderstrepen. Wellicht dat ook in de stiltehoek een
plekje komt voor het ontsteken van een lichtje in donkere
tijden.

Opbrengst collectes
diaconie
Jan Rietveld
 
Juni                                                                                      
Stichting De Instap                                  eur     71,40
Kerk in Aktie – Guatamala                        eur     93,55
Voedselbank Arnhem e.o.                         eur   137,28
Leprazending                                           eur   133,20
Rudolphstichting                                      eur     36,04
Stichting De Herberg                                eur     47,01
Vluchtelingenwerk Oost-Ned.                    eur     72,45
Totaal juni:                                                eur 590,93
juli
Kruispunt                                               eur      60,35
Kinderhospice Binnenveld                        eur      67,26
Voedselbank Arnhem e.o.                        eur      36,30
Roosevelthuis                                         eur      40,35
Rudolphstichting                                     eur      56,20
Stichting de Herberg                               eur      34,00
Totaal juli                                               eur  294,46
augustus
Stichting de Instap                                    eur     31,01
Kruispunt                                                 eur     28,25
Kerk in Aktie zomerzending                        eur     84,42
Stichting Leergeld                                     eur     42,10
Leprazending                                            eur     48,05
Voedselbank Arnhem e.o.                          eur     47,50
Totaal augustus                                      eur   281,33
 
Gedeeld door het gemiddelde aantal kerkbezoekers in de
vakantieperiode een mooi resultaat ! Allen dank voor uw
bijdrages !



Thema goede zorg
“Zorgen voor elkaar, samen met elkaar”
Donderdag 3 november 20.00 – 21.45 uur
Matthijs Glastra
 
De wijze waarop in Nederland de zorg georganiseerd is,
verandert voortdurend. Sinds januari 2015 is de burgerlijke
gemeenten er verantwoordelijk voor dat professionals,
mantelzorgers en vrijwilligers samen met de hulpvrager
deze zorg en ondersteuning organiseren, dicht bij huis in
de eigen wijk. Niet meer de verzorgingsstaat, maar de “-
verzorgingsstraat”.
Veel burgerlijke gemeenten zetten sociale wijkteams in. In
die wijkteams gaat het om het welzijn van en het respect
voor de zorgvrager. Daarbij wordt niet alleen een medische
taal gesproken, maar ook de taal van moraal, waarden- en
normen.
In onze gemeente kennen we Theo de Zwart als ‘gewoon
gemeentelid’. Het is fijn dat hij met ons op deze thema--
avond in gesprek wil gaan met waar hij in zijn werk al vele
jaren bij betrokken is: de pastorale en ethische vragen van
de zorg. Ik vind het een mooie uitdaging om naast zijn
bijdrage aan te geven wat dit voor ons als kerkelijke ge-
meente in Huissen betekent. Biedt dit nieuwe zorgen
kansen voor de kerk of staat de kerk toch wat langs de
zijlijn? Na onze beider verhalen willen we met elkaar in
gesprek gaan over goede zorg, het welzijn van zorgvragers
en zorggevers en het respect voor menselijke waardigheid.

Welkom! Donderdag 3 november, 20.00 – 21.45 uur, Pro-
testantse Kerk Huissen, Raadhuisplein 35. Voor informatie:
Matthijs Glastra, 06 2129 414

Kinderombudsman
Thema-avond gaat niet door !!!
Matthijs Glastra
 
In de folder met daarin opgenomen de Thema avonden en
kringen van de Protestantse kerken en de RK Kerk staat op
23 november 2016 een lezing ingepland die gegeven wordt
door de Stichting Kinderombudsman. Nadat de folder was
gedrukt en verspreid bereikte ons het bericht dat de lezing
helaas NIET door kan gaan.
De Stichting Kinderombudsman heeft ons laten weten in
deze periode geen medewerker beschikbaar te hebben die
de lezing kan verzorgen.
We doen ons best om de lezing op een andere datum door
te laten gaan. Houdt u de publicaties hieromtrent in de
gaten.
 

Jeugdsoos
Marja Huson
De jeugdsoos is druk bezig met het maken van kussentjes voor de stoelen in de voormalige peuterspeelzaal. De tafels
zijn aan de onderkant al beplakt met noppenfolie. Dat allemaal voor geluiddemping en een betere akoustiek. Goed bezig!



 

Bridging gaps 2016
Een terugblik
Jan Rietveld
 
Een gedenkwaardig weekeinde, 1 en 2 oktober jl.!  Op
bezoek in onze gemeente waren vanuit het uitwisselings-
project van de Theologische Faculteit van de VU in Amster-
dam twee dames: Tainah Biela Dias uit Brazilië en Delphine
Fongeh Nsufor uit Kameroen. Na de eerste ontmoeting op
het station in Arnhem hebben wij (het “Bridging Gaps co-
mité”) hen kennis laten maken met de Arnhemse trolleybus,
uniek in dit land, zo geluidloos, en de vlotte lijn 300, rijdend
op biogas. We zijn tenslotte een Groene Kerk. De middag
werd doorgebracht volgens traditie in het Openluchtmuse-
um, samen met de gastgezinnen: Shelly en Jan Goes en
Yolanda en Wijchert de Wit, en enkele andere actieve ge-
meenteleden. De studenten waren onder de indruk van de
dynamiek van dit museum (inclusief een toevallige char-
mante ontmoeting met een andere inwoner van Kameroen).
De eredienst op zondagmorgen was een feest. Beide stu-
denten, Delphine gehuld in traditionele kleding, gaven hun
inbreng in de voorbede in hun eigen taal: Portugees, Engels,
Frans en Kameroens. De christelijke overtuiging wordt
verwoord in alle talen van de wereld! Delphine gaf in het
tweede deel van de dienst een vlot kinderlied ten gehore,
de aanwezige kinderen werden gestimuleerd om het refrein
mee te zingen en mee te dansen. Promises kwam zoals we
gewend zijn weer overtuigend over. Ook het als laatste
gezongen Braziliaanse gospellied “Ephesian Samba” (ter
ere van Tainah) was een succes. In vervolg op de eredienst
vertelden de studenten over hun eigen land en persoonlij-
ke achtergrond, met muziek en beelden via de beamer. Een
gratis en educatief half uur vanuit twee andere werelddelen!
 Na de gezamenlijke lunch maakten zij kennis met de
‘Looveerpont’ en werden wij allen op hartelijke wijze ont-
vangen door Janneke en Antoon Willemsen, die hun bedrijf
toonden met een imponerende rondleiding. Het weekeinde
werd afgesloten met een diner, evenals op zaterdag bereid
volgens Nederlands concept door Huub Langeweg. De trein
van 19.46 uur met rechtstreekse verbinding naar Amster-
dam-Zuid werd net op tijd gehaald.
Met een welgemeende dank aan allen, die hun energie
hebben gestoken in de voorbereiding, de verzorging en de
begeleiding van dit prachtige weekeinde!

Bridging Gaps
deelnemer van een aantal jaren geleden.
Jan Rietveld
 
Het was in het jaar 2009 dat vanuit Cuba de beginnend
predikant Rodolfo Aguila in onze gemeente op bezoek kwam
in het Bridging Gaps programma van de Theologische Fa-
culteit van de VU in Amsterdam. Hij logeerde toen bij José
en Piet Knol. Hij begeleidt en onderwijst onder meer kin-
deren in de armenwijken in La Marina, Matanzas, Cuba. De
kinderen leren Engels naast de lokale taal, en worden ge-
stimuleerd om waar mogelijk goed onderwijs te volgen.
Hiermee worden de maatschappelijke mogelijkheden van
de kinderen in deze arme wijken fors uitgebreid. Ook
worden de kinderen onderwezen in Christelijke literatuur
en Bijbelkennis, en leren zij een sociaal leven op te bouwen
zonder alcohol, drugs, prostitutie en misleidende sektari-
sche invloeden. Dit project wordt door de diaconie met een
vast bedrag per jaar gesteund. Rodolfo stuurt in ruil daar-
voor regelmatig een nauwkeurig financieel overzicht van
de bestedingen van het diaconale geld. Hij schreef ons
recent een nieuw verslag, eindigend met:
“My friends, just remember that you are investing your
money on us in Matanzas, Cuba, succesfully. Also your
prayers, love, compassion en friendship are great invest-
ments in this country. God bless you all in Huissen, our good
and nice friends and brothers!!! The children, the commu-
nity and me are sending you and your church our best love
and gratefulness. Your Cuban brother and friend, Rodolfo.”
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Bijzonder concert
van Het Nieuw Betuws Kamerkoor
 
Op zondag 6 november om 15.00 uur zal Het Nieuw Betuws
Kamerkoor een bijzonder concert geven in de Stadsparo-
chiekerk te Huissen. Samen met de uit Syrië gevluchte
operazangeres Shaza Hayek en de alt-mezzo Cileke Angen-
ent zal het koor met een keur aan instrumentalisten het
Stabat Mater van de Britse componist Karl Jenkins uitvoe-
ren. Jenkins (vooral bekend als componist van 'The armed
man') gaf aan zijn compositie een universeel en multicul-
tureel karakter door gebruik te maken van verschillende
westerse en oosterse talen en het inzetten van oosterse
muziekinstrumenten. Het resultaat is een fascinerende mix
van talen en stijlen en een meeslepende vertolking van het
universele thema over het verlies van geliefden.
Een intrigerend en ontroerend concert, dat past in deze
woelige tijden en in de tijd van Allerzielen.
 
Kaarten aan de kassa € 17,-. In de voorverkoop bij Bruna
Huissen, DIO Van Appeldoorn (Bemmel) en via de website
www.nieuwbetuwskamerkoor.nl. € 15,-. Voor jongeren t/
m 17 jaar € 7,50 (Alleen via de website).

Verrassend
najaarsconcert
 
Op 12 november 2016 wordt in het Koetshuis van de Pie-
tersberg aan de Pietersbergseweg 19 te Oosterbeek een
verrassend najaarsconcert gegeven door André van Vliet
(vleugel) m.m.v. Jolanda den Houter (hobo) en vocaal
ensemble 'Amice Lyrici' o.l.v. Maria den Hertog. In een
ongedwongen sfeer presenteren zij een aantrekkelijk en
kleurrijk muziekprogramma. De aanvang is om 14.30 uur;
welkom vanaf 14.00 uur.
 
Voor de liefhebbers is er eerst  de mogelijkheid voor een
fikse wandeling in de omgeving. Een gids leidt ons rond op
het Belmonte Arboretum in Wageningen.  De ontvangst met
koffie is om 10.30 uur in het Koetshuis; deelnemers krijgen
bij vertrek een lunchpakket voor onderweg en zijn op tijd
weer terug voor het concert.
 
Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 8
november 2016, bij voorkeur per e-mail: concerten@pd-
cdeherberg.nl of telefonisch: (026) 33 42 225 (op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur).
 
De kosten voor het concert bedragen € 15,00, incl. con-
sumptie; het volledig arrangement kost € 30,00. Voor
kinderen gereduceerd tarief.
 
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto
opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan
PDC de Herberg.
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Ledenadministratie
Periode 26/08 t/m 05/10 2016

Vrijdagmiddaginloop
Elke vrijdagmiddag              14 - 16 uur

02/11-08/11 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413

09/11-15/11 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070

16/11-22/11 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505

23/11-29/11 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295

30/11-06/12 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413

07/12-13/12 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070

14/11-20/12 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505

21/12-27/12 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295

28/12-03/01 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413

04/01-10/01 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070

Kosters
2 november 2016 t/m 10 januari 2017
Yolanda de Wit
 

Laurenskerk
Heleen van der Honing
 
'Te midden van de oorlogspuinhopen stond de ruïne
van de Laurenskerk in het hart van Rotterdam
waar op zondag alleen de mussen nog kwamen
in die dakloze opengehaalde resten toen.
Na de bevrijding wilde men die ruïne zo houden
als aandenken aan het leed dat de stad was aangedaan.
Mijn vader was daar fel op tegen, protesteerde
en hij was de voorzitter van het kerkbestuur.
Herdenkingsmonumenten zijn te klef en te romantisch
vond hij, juist in het nieuwe Rotterdam moest de kerk
worden herbouwd.
 
Zo bracht de bouwvak schot in steunberen en steigers
op de kale platgeslagen vlakte van de stad.
Met de klas mochten we klauteren langs ladders en spanten
toen met pannenbier werd gevierd dat de top was bereikt.
Vol ongeduld, toen alleen de dwarsbeuk nog maar hersteld
was, werd de kerk alvast geopend, door de koningin nog
wel.
Die dag iedereen in het pak, alles feestelijk in orde,
maar toen vloog daar zomaar een binnengeslopen mus.
Mannen in jacquet met collectezakken erop aan het jagen,
het was alleen een beestje dat zich niet zomaar vangen liet:
"Laat toch vliegen", zei mijn vader,"hij is ook door God
genodigd."
Door die mus was er geen mens die dag die de preek
onthield.'
    Bij Psalm 84: 2 en 4 van de hand van Karel Eykman.
    Uit: Een knipoog van U zou al helpen.
 

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.
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