
Sjaloom!
met hart en ziel geloven

PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN

•  Zomer

•  Kliederkerk

•  Brandenburg 2017
 

Zomer 2017



Het leven is geen rechte lijn
Matthijs Glastra
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Bij de vakantie hoort voor mij een stapeltje vakantieboeken. Aan de ene kant de leuke romans, aan de 
andere kant de wat zwaardere  vak-literatuur. Zo gaat de stekker er even uit én laad ik tegelijkertijd de accu 
op. Dit jaar ligt op het voorlopige stapeltje het nieuwste boek van prof. Frits de Lange. In zijn artikelen in 
“Trouw” en zijn boeken verwoordt hij in grote lijnen mijn eigen veranderende geloofsweg. Kom ik mijn 
eigen biografie tegen. We zijn allebei geboren in 1955. En ik vind hem duidelijk, helder, eerlijk . Ik voel de 
trouw en verbondenheid met waar je vandaan komt. Maar om het zelfde te blijven zeggen moeten oude 
woorden (soms) vervangen worden door een nieuwe taal en beelden. Spannend! 

In zijn laatste boek “Heilige onrust – een pelgrimage naar het hart van religie”   staat het beeld van de 
pelgrim centraal. Gelovigen en zinzoekers zijn steeds meer te verstaan als pelgrims: we zijn reizigers, 
onderweg. We kwamen ergens vandaan en dat hebben we achter ons gelaten. In onze rugzak nemen we 
daarvan nog iets mee. Maar al reizend ontdekken en ervaren wij wat er nu  in het leven écht toe doet. Het 
gaat vandaag minder om het bereiken van de bestemming dan het reizen zelf. Geloven doe je niet primair 
vanwege een duidelijk levensdoel (hiernamaals, de hemel), zekerheden , de waarheid en eenheid. 
Gaandeweg hebben we dat losgelaten en bewegen we ons nu in een overgangsgebied, een tussenland. 
Tussen heilig en aards, boven en beneden, ervaring en traditie. Dat lijkt –zegt Frits de Lange- op het 
geloofsperspectief van Augustinus, een wereldse man  die koos voor God en dan merkt dat alles niet 
vastligt, helder en rustig wordt…maar dat juist het geloof een heilige onrust creëert.

“Rusteloos blijft ons hart tot het rust vindt in U”. Hij probeert een geloofsrust 
te construeren, vast te leggen hoe in het menselijk  bestaan de geloofsweg zich 
aftekent. Maar hij ziet geen rechte opgaande lijn, er is geen duidelijk overzicht 
en controle. Het leven is sterker dan de leer. Er is goed, er blijft ook altijd weer 
het kwaad. “Wat heb ik dan lief wanneer ik U liefheb?”. God, soms  heel 
dichtbij, dan weer heel ver weg. Augustinus noemt geloven ‘heilige onrust’ en 
hij wil dat toelaten, niet te snel dichttimmeren met rechte dogmatische lijnen.  
Hij zoekt en zwerft, voelt in zijn hart het  verlangen naar  Gods liefde.” Ik ben 
een pelgrim, op reis naar God”.

Bij de weg van het labyrint worden vaak drie momenten  genoemd om die levensweg te tekenen. Loslaten 
– binnenlaten – toelaten . Leegmaken – de verlichting –  de heiliging. Het bijbelse getal drie dat o.a. zo 
nadrukkelijk terugkeert in de uitdrukking  ‘op de derde dag’ , ‘na drie dagen’. Een mens heeft één dag nodig 
om los te laten, één dag om de nieuwe ruimte en leegte te ervaren , en dan pas (!), op de derde dag, kun je 
het nieuwe beginnen. Wij willen soms veel te snel van oud naar nieuw. Van fout naar goed. Van kapot naar 
geheeld. . We hebben een tussentijd nodig, een  ruimte om te veranderen. De stilte, een ontmoeting, een 
moment vakantie als een vrije lus in de tijd.

Frits de Lange verbindt dat zoeken van Augustinus met het beeld van een labyrint, daar verwijst het 
tweede deel van zijn titel naar: reis naar het hart van religie. Je beweegt van buiten naar binnen, je 
beweegt naar het hart. Het bijzondere van een labyrint  is dat de weg die ik ga ongelooflijk heen & weer 
slingert. Soms dichtbij, soms ver weg.
Het leven is geen rechte lijn. Leven kent  bochten, lussen. Niet elke dag is hetzelfde , het leven verdeelt zich 
niet  gelijkmatig. Het versnelt en vertraagt. Soms droom ik  ver vooruit, dan weer leef ik ver weg in mijn 
herinneringen . Je ziet niet direct dat je vooruitgang boekt. Maar cirkelend, meanderend beweeg ik in mijn 
leven naar en rondom een centrum, onbekend, soms heel dichtbij, soms heel ver weg. Het labyrint is géén  
doolhof waarin je kunt verdwalen. Je komt altijd aan, maar weet niet hoe de weg zal zijn.
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Het leven slingert heen en weer, tussen verdriet en vreugde. Beiden kunnen je dichter bij  het leven  
brengen. Het kan ook  afstand scheppen. Bij het ouder worden kan het leven een lastige zoektocht worden. 
We leven mee met Henk en Gerda Nijkamp nu het voor Henk moeilijker wordt om zijn weg te vinden en te 
gaan. De slinger van ziek en gezond die opeens jouw levensweg verandert: een legionella-besmetting op 
vakantie in Griekenland trof Hilbrand Faber. Gelukkig werd zeer snel de goede medicatie gevonden en die 
werkte heilzaam. Wat een dankbaarheid! Er is de slinger van dood en leven, van mensen verliezen en 
zonder hen verder moeten gaan. De slinger van vallen en opstaan, iets willen en merken dat de weg langer  
en moeizamer is dan gedacht. Netty Krop slingerde tussen ja en nee: zal ik me inschrijven voor een 
kerstcruise van de EO? Ze zei ja – misschien is er iemand die mee wil? En de laatste slinger die ik wil 
noemen is die van het nieuwe leven dat ons gegeven wordt: Julian Johannes Adriaan van Eekeren (vorige 
Sjaloom niet genoemd, sorry!) , geboren op 6 april 2017. Welkom in het leven, lieve zoon van Tijn en 
Frederike, broertje van Rose en Emma. 

Het leven is geen rechte lijn. In Magdeburg staat het Hundertwasserhaus. 
De architect Friedrich Hundertwasser bouwde het ‘Efteling-huisjes’ 
waarin je als in een labyrint kon dwalen. Kromme lijnen, scheve kamers, 
bomen die door een raam groeien. Want zei hij “De rechte lijn is 
goddeloos. Gebouwen zijn vaak gevangenissen voor de menselijke ziel”. 
God houdt van kromme lijnen, bomen, planten, van labyrinten,  van 
mensen die blijven bewegen en van de heilige onrust die ons doet leven. 
Good holidays, goede heilige dagen, goede vakantietijd!

‘Labyrint’ , Wislawa Szymborska (fragment)
      De ene weg na de andere,
      maar zonder weg terug.
      Toegankelijk alleen dat,
      wat voor je ligt,
      en daar, bij wijze van troost,
      bocht na bocht,
      verbazing na verbazing,
      na uitzicht een uitzicht.
      Je kunt kiezen
      waar zijn of niet zijn,
      overslaan, afslaan
      maar er niet aan voorbijgaan.

Hundertwasserhaus



De vakantieperiode breekt aan. We kunnen 
verplichtingen even loslaten, het patroon 
doorbreken en even uit de sleur raken. Maar de 
kerkdiensten gaan gewoon door. Laten we de 
mensen die al dan niet gedwongen thuisblijven 
door ziekte of andere redenen niet vergeten.
Wanneer we straks weer gebruind en uitgerust 
thuis komen, is er geen “start”. We pakken de draad 
weer op en hopen elkaar weer te ontmoeten in 
onze kerk.
De redactie wenst Iedereen een prettige vakantie!

Zondag 16 juli
Voorganger: Da. W. Hartogsveld (Lent)
Collectes:  Stichting Het Kruispunt, Arnhem / 
Pastoraat en Eredienst / Werk aan de kerk
      Lucas 19: 1- 10 
      “Zien & gezien worden”

Zondag 23 juli
Voorganger: Mevr. E. Morelissen
Collectes: Stichting Leergeld, Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Stichting De Instap, Arnhem

Zondag 30 juli
Voorganger: Ds. H. van de Wal
Collectes:  Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Werk aan de kerk

Zondag 6 augustus
Voorganger: Ds. A. Melzer (Lent)
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 13 augustus
Voorganger: Ds. C. Flobbe (Zetten)
Collectes: Vluchtelingenwerk O-Nederland / Pastoraat 
en Eredienst / Kerk in actie – Zending

Zondag 20 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / 
Voedselbank Arnhem e.o.
       Psalm 25
       “Steeds weer zoeken mijn ogen naar U”

Zondag 27 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  St. Loes, Huissen / Pastoraat en Eredienst / 
Werk aan de kerk
      Psalm 131
      “Niet trots is mijn hart,  niet hoog zijn mijn ogen”

Zondag 3 september
Voorganger: Ds. B. Grandria (Groesbeek)
Collectes: St, D Herberg, Oosterbeek / Pastoraat en 
Eredienst / Kerkradio
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Van de redactie
Vakantie
Herman Joling

Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Vakantie ds. Matthijs Glastra
Van donderdag 20 juli t/m woensdag 16 augustus 
ben ik met vakantie.  Als in die periode een contact 
met een predikant nodig is, dan kunt u via Ynke 
Faber (tel. 0655490973) of Wijchert de Wit (tel. 
0613137783) horen welke  predikant(en) er in de 
classis aanwezig zijn.
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Boekenmarkt
2 september
Joke van de Belt

Na de successen van de afgelopen jaren heeft onze 
kerk ook dit jaar weer een kraam op de 
boekenmarkt in Huissen.
De boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 2 
september 2017 van 10 tot 17 uur. 
We zamelen boeken in die we op de markt kunnen 
verkopen. 
Zoals altijd is de opbrengst voor een goed doel. Dit 
jaar voor Dreamcatcher Foundation. Dreamcatcher 
is een organisatie die zich heel lokaal inzet in 
townships in Zuid-Afrika, waarbij zij deze 
gemeenschappen de kans biedt zich op sociaal en 
economisch gebied te ontwikkelen. 
http://www.dreamcatcherfoundation.nl 

Heeft u nog boeken die wij voor dit doel kunnen 
verkopen?  Dan kunt u deze tijdens de 
vrijdagmiddaginloop in de kerk brengen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: Mariette 
van Herwijnen, (tel. 026-3254612), Everdien 
Koekman,  (tel. 026-3254059) of met Joke van de 
Belt (tel. 026-3253535).

“Ga verder naar de Protestantse kerk aan het 
Raadhuisplein. Indien u langs "Start" komt 
ontvangt u ƒ 200”. Elk jaar weer trekken vele kerken 
de kanskaart van een startzondag. Ergens 
halverwege september is er de start van een nieuw 
kerkseizoen. Altijd is er dan wel iemand die zegt: 
“Hoezo startzondag, waren we dan gestopt? Gaat 
de kerk ook met vakantie?”
Dit jaar willen we op zondag 17 september ruimte 
maken voor een wat extra aangeklede ontmoeting 
na de kerkdienst. We hebben elkaar soms weken 
niet gezien.  We leggen alvast wat kaarten 
(plannetjes) op tafel voor het nieuwe seizoen. 
Maar niet meer een aparte startzondag. Tijdens 
een vergadering kwam daarbij de opmerking: ik 
mis toch wel een beetje de startzondag op locatie. 
Open, frisse lucht dienst.  Gezellig, anders. We 
maakten daar direct een voorstel van: Pinksteren 
2018 ! Wie wil meedenken meldt zich bij mij.

Ga verder naar Start, 
u ontvangt geen startzondag
Matthijs Glastra

Onlangs geschilderd.



Met een beknopte terugblik op het bezoek aan de 
Kirchentag 2017 opent Marja Huson de vergadering 
en leest aansluitend vers 2 en 4 van lied 1016. Ynke 
Faber benadrukt nogmaals dat het de laatste 
kerkenraadsvergadering in de oude setting is. Vanaf 
september komen we twee keer per jaar als 
voltallige kerkenraad bij elkaar. De andere vijf 
bijeenkomsten worden bijgewoond door een 
vertegenwoordiging van een van de vijf 
werkgroepen c.q. colleges. Voor meer informatie 
verwijs ik graag naar de Plaatselijke Regeling 
Huissen 2017, vastgesteld in deze vergadering. Het 
document is te vinden op onze website www.
pknhuissen.nl. In de komende uitgaven van 
Sjaloom! zullen we regelmatig verslag doen van 
hoe een en ander uitpakt in de praktijk. 
Tevens worden de jaarrekeningen van het college 
van diakenen en college van kerkrentmeesters 
goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Roelof 
Smelt, administrateur en Ellen Westerveld en Piet 
Stokdijk als kascommissie. Een samenvatting zal 
worden opgenomen in de volgende Sjaloom!
Het college van kerkrentmeesters heeft een 
voorstel gedaan inzake de actie Kerkbalans en niet 
bijdragende gemeenteleden. Een nog samen te 
stellen commissie zal met ondersteuning van 
Roelof Smelt het voorstel verder uitwerken. De 
terugblik op de gemeenteavond met prior Gerard 
Brax van het Dominicanenklooster Huissen leverde 
over het algemeen positieve reacties op. Deze 
varieerden van inspirerend en toekomstgericht tot 
kansen creëren ondanks regelgeving en traditie. Tot 
slot van de vergadering leest Marja Huson Lied 
672:4. Ynke Faber sluit de vergadering en nodigt 
ons uit voor een drankje in de Pleinzaal. 

Uit de Kerkenraad
van 1 juni 2017
Marja Huson-ter Avest
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Bloemengroet
Marja Huson-ter Avest

Iedere zondag opnieuw staat er een prachtig boeket 
in liturgische kleuren op tafel. Dit wordt verzorgd 
door Ria Smit en bekostigd door het college van 
diakenen. Marja Huson kiest wekelijks een 
bestemming vanuit een door de ledenadministratie 
opgestelde lijst. Hierin zijn opgenomen de 
huwelijksjubilea (25, 40, 50, 55, 60 jaar) en de 
namen van alle gemeenteleden vanaf 80 jaar 
(kroonjaren). Natuurlijk zijn er zondagen waarop 
geen jubileum te vieren valt. Dan gaan de bloemen 
naar een van onze oudere gemeenteleden. 
Soms krijg ik namen door van gemeenteleden 
die wel een bemoediging kunnen gebruiken. 
Dan krijgen zij in overleg met de predikant de 
bloemen. Het doorgeven van een bestemming 
voor de bloemen kan via de werkgroep 
pastoraat of onze predikant. Maar u mag ook 
rechtstreeks met mij contact op nemen 
hierover. Samen kunnen we dan kijken hoe we 
dat kunnen realiseren. 



Kliederkerk
Huissen
Danielle van Deutekom

Kliederkerk – verrassende  ontmoeting voor jong & oud 

Kliederkerk is een nieuwe landelijke activiteit in kerken. Bij een eerste blik zou je denken: het gaat om  
kinderen en hun ouders. Maar als je beter kijkt zie je dat het om iedereen met een hart voor kinderen 
gaat.  Jong en oud ontdekken samen op een creatieve manier nieuwe kanten aan Bijbelverhalen. Het 
programma heeft aandacht voor kinderen van 4 – 12 jaar maar het is de bedoeling dat het ook andere 
leeftijden aanspreekt.  Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:
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We beginnen met het samen ontdekken:  al spelend en knutselend gaan we ‘het thema ’ verkennen.  Al 
‘kliederend’ krijgt het thema kleur en wordt het daarna verbonden met een Bijbelverhaal en een lied in 
het onderdeel samen vieren. Ter afsluiting gaan we met elkaar eten. Kliederkerk wil zich richten op 
mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met de kerk en/of het geloof maar het wel  fijn vinden dat 
hun kinderen vertrouwd raken  met de  bijbelse verhalen. Of misschien kom je omdat een zondagmiddag 
beter past in een –druk!- levensritme. Of misschien wil je zelf weer iets ontdekken in verhalen uit je 
jeugd. Levensverhalen zijn er voor alle leeftijden. Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag 
voelen. Jong of  oud, familie, buur, goede vriend of vage bekende – iedereen is welkom, dus met en 
zonder (klein)kinderen! 

In Huissen zijn een paar mensen met de voorbereidingen 
begonnen om  4 x per jaar een Kliederkerk te organiseren. We 
willen starten met vieringen op zondagmiddag 8 oktober en 
10 december, met als startplek de Protestantse kerk (misschien 
gaandeweg een andere  locatie).  
We zoeken nu  mensen die willen meehelpen. Grote en kleine 
klussen, wat u wilt! Meehelpen bij het knutselen. Een lekker hapje 
maken. Zorgen voor een goede PR  en werving. Het  voorbereiden 
en uitwerken van een Bijbelverhaal. Proberen zo veel mogelijk 
mensen  enthousiast te  maken. Peilen of er via de basisscholen 
interesse is. Enzovoorts. Op alle onderdelen is hulp van harte 
welkom. We vinden het fijn om in Huissen  (als kerken)  een open 
plek te bieden waar mensen elkaar zo kunnen  ontmoeten. Doet u 
mee? Geeft u dan op voor de (voorbereiding of uitvoering van de)  
Kliederkerk 1 van 8 oktober of Kliederkerk 2  van 10 december!

   Danielle van Deutekom    06 5721 4070   
daniellevandeutekom88@gmail.com
    Matthijs Glastra            06 2129 4143      
matthijsglastra@kpnmail.nl
    Dianne Huizinga       026 439327           
huizinga.huissen@hetnet.nl
    Ellen Tijmes         06 1676 4999       
kliederkerkhuissen@gmail.com
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Rouwverwerking:
Rafaëlgroep
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Rouwen kun je samen doen…..

In de R.-K. parochies St. Benedictus en De 
Levensbron start ook dit jaar in oktober de 
Rafaëlgroep. Deze gespreksgroep richt zich met 
name op mensen die ongeveer een jaar of nog wat 
langer geleden een dierbare hebben verloren en 
die graag met lotgenoten hun gevoelens en 
ervaringen willen delen. Een van de deelneemsters 
aan de groep verwoordde het zo:
 ‘Het voelde als een warme deken, iedere keer als ik 
binnenkwam, verwelkomd werd en aandacht 
kreeg. Saamhorigheid, open naar elkaar en 
vertrouwen, een ervaring die me altijd bij zal 
blijven. Ik had zo mijn twijfels toen ik eraan begon, 
maar ik kan nu zeggen: het is het beste wat me is 
overkomen sinds de dood van mijn man.’

Ook u als lid van de Protestantse Gemeente, die 
een dierbaar mens hebt moeten missen, bent van 
harte welkom. De gesprekken rond een bepaald 
thema vinden plaats onder begeleiding. De 
afgelopen jaren is er meer en meer samenwerking 
gegroeid tussen de R.-K. parochies St. Benedictus 
en De Levensbron; vandaar dat de gespreksgroep 
wordt aangeboden op twee verschillende locaties.
Er zijn 8 bijeenkomsten op de maandagavond van 
19.00 – 21.00 uur in Elst. De eerste bijeenkomst is 
op 9 oktober. Er zijn 8 bijeenkomsten op de 
dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in Bemmel. 
De eerste bijeenkomst is 10 oktober. Voor de data 
zie de websites van beide parochies. Opgave 
deelname vóór 18 september 2017. 

Graag informeren wij  u nader over deze 
gespreksgroep en heten u daarom welkom op 
donderdag 14 september 2017 van 19.30 – 20.30 
uur in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, 
Prinses Irenestraat 58 te Elst

Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep 
begeleiden aanwezig. Komt u graag in gezelschap 
van een familielid of bekende, dan is daar 
natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Integendeel! 
Iedereen die belangstelling heeft, is van harte 
welkom. Wij hopen op een fijne avond met elkaar!

Opgave Informatieavond
graag vóór 13 september 2017 via het Centraal 
secretariaat St. Benedictusparochie
e-mail: secretariaat@stbenedictus.nl
of 
via het Secretariaat R.-K. parochie De Levensbron
e-mail: secretariaat@parochiedelevensbron.nl
tel. 0481-451371 (keuze 1)



Open brief
aan de toekomstige formateur.
Heleen van der Honing
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Kerk en Vrede gelooft dat het toenemende geloof in bewapening en geweld eerder leidt tot meer dan 
tot minder gevaar voor de veiligheid van de wereldsamenleving.
Daarom schreven Bram Grandia en Greetje Witte -Rang een open brief aan de toekomstige formateur, 
die namens het bestuur van Kerk en Vrede aan fractievoorzitters en lijsttrekkers is aangeboden. Hiermee 
hopen we de kracht van geweldloosheid in Den Haag onder de aandacht te brengen.

In het kader van uw meningsvorming en de wens het gesprek gaande te houden heeft de redactie deze 
open brief  op onze website geplaatst.

“Een kontje geven”, 
wie kent dat niet?
Leen Capel

Je kon er net niet bij, maar met “een kontje” lukte 
het. Wie heeft niet zo’n ervaring ooit gehad? 

Stel: je bent niet alleen op de wereld voor jezelf 
maar ook voor je medemens. Dat je pas echt jij 
bent wanneer je denkt en handelt als wij. 
Stel: je vindt dat wij het in ons land goed hebben, 
dat dit niet vanzelfsprekend is. Dat de meeste 
wereldbewoners geen deel hebben aan... Waarom 
wij wel, en zij niet? Omdat wij toevallig hier 
wonen? Maar ... al die mensen dan ook maar hier? 
Geen optie! Ons land is er letterlijk en figuurlijk (?) 
te klein voor. Wat wel? Niks doen? Geen optie!

In ontwikkelingslanden zijn er mensen die vinden 
dat “wij-denken” de uitkomst is. Ze willen op eigen 
kracht, met eigen inzet, middelen, met en voor 
elkaar bouwen aan een betere toekomst. 

Maar … ze kunnen er nog net niet bij, … met “een 
kontje” gaat het lukken.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard 
vindt ook dat het “kontje geven” hiervoor de 
perfecte optie is. Met het project EmPowerment 
Babati is  inmiddels met en voor de arme bevolking 
in het Tanzaniaanse Babati een eenvoudige 
steenfabriek gerealiseerd en is een begin gemaakt 
met een middelbare school. Méér plannen liggen op 
de plank. Met de inspanning van de mensen in 
Babati en “een kontje” van ons gaat dat écht lukken. 

Is deze praktische “filosofie” ook de uwe? 
Kom ons bestuur dan versterken! Of, word vriend 
van de SOL, of …..donateur kan ook. 
Meer weten? Zie www.SOL-Lingewaard.nl
Namens bestuur:   L. Capel 

Babati school
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Dansen als Luther
Gezien door
Marja Huson, Gerdine Dijkstra en Ada van Arkel

Alle enthousiasme van de mensen om ons heen 
maakt dat we als drie vrouwen van bijna en al in 
de zestig opstaan en meedoen. Het is nog leuk 
ook: we kunnen het! We doen Luther na als hij de 
pen in zijn inktpot doopt en de regels op zijn 
papier schrijft. We spijkeren de stellingen aan de 
deur en de hele wereld wordt verrast. Om ons 
heen wordt enthousiast meegedanst door jong en 
oud, man en vrouw, toeschouwer, toevallige 
voorbijganger of ouder van één van de kinderen. 
Na afloop zijn we zeer tevreden over de door ons 
geleverde prestatie. We hebben een drankje 
verdiend vanwege de warmte en de inspanning. 
‘Du siehst mich’, het thema van de Kirchentag 
werd op veel manieren vorm gegeven en dit was 
ook een zeer inspirerende  invulling!

In de volle zon op het plein achter de Sankt 
Marienkirche en vlakbij de Fernsehturm wachten  
drie vrouwen op de voorstelling die zo begint. 
Het plein ademt Luther in alle denkbare vormen: 
vlaggetjes, buttons, grote en kleine posters. Het 
“Lutherland” prijst zich aan. Het plein is één van de 
locaties bij een kerk waar activiteiten zijn rond de 
Kirchentag in Berlijn. Op dit plein is een 
dansvoorstelling gepland: in de volle zon op een 
podium met een plastic kap. De herkenbare 
kartonnen ‘krukjes’ staan klaar en we gaan op de 
eerste rij zitten.
De dansgroep blijkt een groep kinderen te zijn die 
onder leiding van hun dansleraar een dansje 
uitvoeren. Na de eerste opvoering krijgen we uitleg 
over de dans: het is Luther die uitgebeeld wordt 
wanneer hij zijn 95 stellingen schrijft en 
vastspijkert op de deur van de kerk in Wittenberg. 
Het maakt veel duidelijk voor ons en we worden 
van harte uitgenodigd om mee te doen, zittend of 
staand, als je maar in beweging komt.
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Gospelkoor Promises
Huissen 2017
Al zingend geloven in een mooie toekomst
Ruud Viëtor
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Na een drietal musicals “Saul” in 1994, “De 
volgende zet” in 1997 en “De tijd zal ‘t leren” in 
2000 is een groep zangers en zangeressen verder 
gegaan als koor, eerst onder de naam “Pro Musiko” 
maar sinds 2002 als “Promises”.
De groep is nu dus ruim zeventien jaar bij elkaar in 
wisselende samenstelling en bestaat inmiddels uit 
35 leden.

“Promises” onder leiding van Marieke Peters, richt 
zich op het geven van concerten in de regio maar 
ook ver daarbuiten. Ook verleent het medewerking 
aan korenavonden en kerkdiensten in bv. De 
Maartenskliniek, Rijnstate en Leger des Heils. Ook 
voor de Leprazending is het koor actief. 

Er zijn inmiddels optredens geweest in o.a. 
Huissen, Rijnsburg, Veenendaal, Groesbeek, 
Arnhem, Angeren, Slijk Ewijk, Doornenburg, Gendt, 
Bemmel, Nieuwegein, Nijmegen en Doorn.
En er is gezongen tijdens startzondagen in Wilp, 
Huissen en Arnhem.

Het repertoire van het koor bestaat uit moderne 
gospelsongs in diverse talen waaronder 
Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Er wordt 
gerepeteerd op maandagavond van 20.00 uur tot 
21.30 uur in het kerkgebouw van de Protestantse 
Gemeente aan het Raadhuisplein 35 te Huissen.

Zo maakt het koor sinds 1994 een wezenlijk 
onderdeel uit van de Protestantse Gemeente 
Huissen. Het bijzondere is dat een deel van de 
leden niet kerkelijk gebonden is aan onze 
gemeente, sommigen zelfs niet kerkelijk zijn, maar 
zich toch thuis voelen bij ons.

Dit jaar wordt gezongen in diensten in de 
Maartenskliniek, Schaarsbergen, Rijnstate en 
Huissen.

Wilt u eens langskomen om te luisteren of zoekt u 
een koor om in te zingen, neem dan contact op 
met onze dirigent Marieke Peters, tel. 
06-27093468. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen met de 
voorzitter Ruud Viëtor, tel. 06-15858293 of een 
email sturen naar promiseshuissen@online.nl
Graag tot ziens.

Koor tijdens korenfestival in Angeren november 2016.



Vluchtelingenwerk 
Oost-Nederland
Collecte 13 augustus
Jan Rietveld
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In de gemeente Lingewaard is een stichting 
opgericht met de naam Stichting ZELF-Lingewaard. 
Zij heeft tot doel te komen tot een inclusieve 
woon- en samenlevingsvorm voor statushouders. 
Statushouders zijn vluchtelingen, die een 
vergunning (status) hebben verkregen om zich in 
Nederland te vestigen. Een aantal van hen is 
werkzaam als deelnemer van de voetbalvereniging 
RKHVV in Huissen. Op 23 mei werd gevoetbald 
tegen SV Angeren. Het ging hier niet alleen om de 
winst in doelpunten, maar ook om wederzijds 
begrip en integratie.  Uitgaande van deze stichting 
is het Exoduscomité opgericht 
(www.exodushuisssen.nl).

In het najaar van 1944, toen de Wereldoorlog II op 
zijn hevigst woedde, vond een verplichte evacuatie 
plaats van de locale bevolking. De vluchtelingen 
van najaar 1944 kwamen na een half jaar terug in 
een vaak zwaar beschadigde omgeving, maar wel 
weer thuis. Men moest meteen aan de slag. De 
wederopbouw werd een feit en er kwam weer 
perspectief. Ter herinnering hieraan wordt jaarlijks 
de Exodus-wandeltocht vanuit Huissen 
georganiseerd. Met de wandeltocht is er een 
expositie van onder meer voertuigen uit die tijd, 
met doedelzakspelers, concerten op de markt en 
een bloemlegging bij het Massagraf in Huissen. In 
deze sfeer presenteert zich deze Exodus-
wandeltocht, die inmiddels heeft plaatsgevonden 
op 24 juni.  

Het uiteindelijke doel is een positieve 
bewustwording en integratie van statushouders, 
die zelf het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten 
en Noord-Afrika moesten ontvluchten. Sport en 
samen wandelen bevorderen ontmoeting en de 
onderlinge verstandhouding. De Stichting ZELF-
Lingewaard werkt samen met Vluchtelingenwerk 
Oost-Nederland, waarvoor in onze kerk regelmatig 
wordt gecollecteerd. De kosten van het 
wandelevenement worden volledig door sponsors 
gedragen. De diaconie heeft in overleg met onze 
predikant besloten zich garant te stellen voor het 
inschrijfgeld van de deelnemende statushouders 
ten bedrage van € 4,50 per persoon. Het gaat om 
25 deelnemers. De opbrengst van de collecte voor 
het vluchtelingenwerk komt overigens volledig ten 
gunste van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.



VoedselbankArnhem e.o., 
de enige bank die niet 
groeien wil. 
Collecte 20 augustus
Jan Rietveld
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Vanuit het distributiecentrum aan de Bruningweg 
in Arnhem wordt elke vrijdag een groot aantal 
uitgiftepunten bevoorraad. Op deze uitgiftepunten 
kunnen de cliënten de beschikbare 
voedselpakketten ophalen. In de loop van de week 
worden de producten, die ontvangen zijn van 
verschillende instanties, op het distributiecentrum 
gecontroleerd, gesorteerd en op vrijdagmorgen 
verdeeld in de voedselpakketten. Producten die 
onderhevig zijn aan een uiterste 
houdbaarheidsdatum (‘tenminste houdbaar tot’, of 
‘niet gebruiken na’) worden achtergehouden 
wanneer deze datum op de vrijdagen, waarop de 
uitgifte plaatsvindt, niet gehaald kan worden. Voor 
de bevoorrading van de uitgiftepunten rijdt op de 
vrijdagen een aantal vrachtauto’s en bestelwagens 
rond, die soms tot aan de nok volgeladen zijn. De 
chauffeurs, allen vrijwilligers, wisselen veelal 
wekelijks van route en kennen zo de medewerkers, 
eveneens vrijwilligers, van vrijwel alle 
uitgiftepunten. Deze bevinden zich in de 
binnenstad van Arnhem, in woonwijken of op een 
bedrijventerrein, van Zetten tot aan Dieren. In 
navolging van diverse voedselbanken in Nederland 
wordt nu in Arnhem-Zuid een centraal uitgiftepunt 
ingericht, waar dagelijks producten zullen worden 
aangevoerd vanuit onder meer supermarkten. Zo 
kunnen verswaren zoals melk, groente en fruit per 
dag worden geleverd en kunnen de producten met 
uiterste houdbaarheidsdata efficiënter worden 
gedistribueerd. Ook kunnen de cliënten dan niet 

alleen op vrijdag maar dagelijks hun 
voedingswaren ontvangen, en wordt het verlies 
van voedingsproducten nog weer verder 
teruggebracht. De naam van dit centrum is CUPZ, 
ofwel Centraal Uitgifte Punt Arnhem-Zuid.
In de loop van de jaren is de Voedselbank gegroeid 
tot een professioneel bedrijf. Het verschil met 
commerciële instanties is echter dat alle 
medewerkers, tot aan de directie toe, vrijwilligers 
zijn. De betaling bestaat uit waardering. Natuurlijk 
moeten er kosten worden gemaakt. De auto’s zijn 
al genoemd, het gebouw aan de Bruningweg moet 
onderhouden worden, de koel- en vriescellen 
moeten blijven functioneren, en de hallen moeten 
schoongehouden worden. Deze kosten worden 
voldaan door middel van donaties, onder meer van 
kerkelijke gemeenten, waaronder de ons 
welbekende Protestantse Gemeente te Huissen. 
Regelmatig wordt er voor de Voedselbank Arnhem 
e.o. gecollecteerd. Het jaarbedrag is door de 
diaconie voor het jaar 2017 gesteld op   € 350,00. 
In de toelichting van de jaarrekening is bekend 
gemaakt dat aan de Voedselbank Arnhem een 
extra bedrag is gedoneerd van  € 1.000,00. Dit is 
mogelijk geworden wegens een bestaand 
overschot, gegroeid in de loop van de jaren als 
resultaat van een zorgvuldig financieel beleid. 
Vanzelfsprekend is men onze gemeente hiervoor 
bijzonder erkentelijk. In de kantine van de 
Voedselbank is een ‘prikbord’ aanwezig, waarop 
onder meer donaties staan gepubliceerd. Bij dit 
artikel is een foto afgedrukt van het ‘bedankje’ aan 
onze gemeente. En als extra een opmerking van 
Loesje.



Opbrengst Collectes
Diaconie
Roelof Smelt

Opbrengst Collectes
College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt
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Alle gevers voor Diaconie en 
Kerkrentmeesters hartelijk dank!

Mei 2017
St. Het Kruispunt
St. Leergeld, Arnhem
Leprazending Nederland 
Stichting De Instap
Rudolphstichting
De Zonnebloem
Totaal

Juni 2017
Kinderhospice Binnenveld
Kerk in Actie - Guatemala
Stoelenproject De Duif
Kerk in Actie - Columbia
Roosevelthuis
Terugkeer asielzoekers
Voedselbank Arnhem
St. Vluchtelingenwerk Oost-
Nederland
Totaal

41,30
24,10
36,90
50,55
69,10
68,60

€290,55

108,01
127,73

34,66
45,90
38,95
70,70
49,65

72,40
€548,00

Mei 2017
Pastoraat en eredienst

Juni 2017
Pastoraat en eredienst
Orgelfonds
Werk aan de kerk
Totaal

189,69

158,00
61,56
64,00

283,56



Uit de pers
gelezen en gescheven door
Aat van Rijn

Herhaalde oproep
Rijders voor kerktaxi gezocht
Jan Rietveld
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Veel doden bij aanslag op Egyptische christenen.
Er werden 26 mei 24 mensen gedood en 27gewond.
Door deze aanslagen op kerken, neigt men uit angst
zich te “isoleren”. Volgens CEOSS (de partnerorg. van 
Kerk in Aktie is dit het slechtste wat men kan doen.
Ger. Kerken (vrijgemaakt) kiest  vrouw in het ambt
Tijdens de gehouden synode-vergadering van de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is besloten dat
er geen problemen meer zijn voor het aanstellen  van 
vrouwen als dominee, ouderling of diaken.
Estafette “Vrij en vrolijk geloven”door Nederland.
Henk Rusch uit Emmeloord zegt o.a. als organisator:  
"Het geloof geeft vrijheid om je voor alles in te 
zetten!"  Luther zei het zo:“de christen is niemands 
onderdaan, maar tegelijkertijd ieders knecht”. 
Gave skeletten-vondst  bij Grote Kerk in Den Haag.
Dat er tot 1681 een begraafplaats bij de Grote (Sint-
Jacobs) Kerk heeft bestaan was bekend. Maar de 
opvallend goed geconserveerde staat- en gaafheid 
van deze 150 skeletten waarvan de oudste resten uit 
de 13e-eeuw stammen ervaart men als zeer 
bijzonder!
In Lingewaard krijgt urn eventueel ook plek in graf. 
Iingewaard past de regels voor bijzetting van urnen
aan omdat nabestaanden veelal de wens uitspreken
gezinsleden te herenigen in hetzelfde graf.
Nieuw orgel voor de kerk in Elst.
Het huidige exemplaar , gemaakt in 1967 door de
Duitser E.F. Wacker, voldoet niet meer aan de wens
van de Protestantse Gemeente Elst en maakt plaats
voor een Engels orgel gebouwd in 1870 afkomsig uit
de gesloten St.John the Babtist in Winchester-Winnal.

Helaas hebben we geen reacties gehad, vandaar 
nogmaals de oproep.

Een aantal gemeenteleden is vanwege leeftijd of 
andere oorzaken slecht ter been. Het is 
daarentegen wel belangrijk, dat zij wekelijks 
kunnen blijven komen om met ons de eredienst bij 
te wonen. 
Sedert enkele jaren hebben we een taxiservice, die 
momenteel bestaat uit 7 chauffeurs, waaronder 
enkele echtparen. Elk van hen rijdt 4 à 5 maal per 
half jaar op zondag en bij bijzondere vieringen. Er 
is inmiddels een reservelijst in het leven geroepen. 
Er moet nu steeds vaker een beroep worden 
gedaan op de reservechauffeurs. Het “uittreden” 
van een chauffeur omdat deze te vaak moet rijden 
wordt met ongerustheid tegemoet gezien. 
Dus de vraag vàn gemeenteleden áán 
gemeenteleden is: wie wil vóór gemeenteleden 
het chauffeursteam versterken, zodat de 
frequentie hanteerbaar blijft en daarmee iedereen 
dankbaar is. De één wegens een goede daad, en 
de ander wegens de gegeven mogelijkheid om 
toch de diensten bij te wonen. 
Meld u aan ! Dat kan bij een van de diakenen, die 
in dit geval een verlengingsfunctie hebben voor de 
coördinator, Anja van Donselaar. Zij kijken naar u 
uit !! 

Ook in Nederland bekeren veel moslimimmigranten 
Moslimimmigranten zijn 'diep-spiritueel", stelt 
hoogleraar Matthew Kaemink. "Kerken die moslims 
gastvrij ontvangen boeken daar verrassende 
resultaten mee." De Utrechtse evangelist Henk 
Bouma bevestigt dit beeld: "Ik zie veel immigranten 
uit Iran en Afghanistan tot bekering komen."



Ledenmutaties
periode 4-5-2017 t/m 27-6-2017
Shelly Goes

Inschrijvingen
Mw. M.A. Spijker, Tribunusallee 19, 6852 RJ 
Huissen
Dhr. J.B. van ‘t Oever, Schildhof 8, 6852 TD Huissen
Mw. J. Wagenaar-Meuzelaar, Koelhuisstraat 42 
6851 NA Huissen

Uitschrijvingen
Dhr. H. Piersma, Binnendijk 5, 6852 HE Huissen
Mevr. L.V.W. Bruijsten, Ulkenpad 36, 6852 LV 
Huissen
Mw. D.J.W. van der Veen, Van Voorststraat 3d, 6851 
LT Huissen
Dhr. L.A.D. Kokke, Auxiliastraat 19, 6852 SE Huissen
Mw. J. Gruppen, Gladiusstraat 3, 6852 SB Huissen
Fam. De Meris, Koningsboulevard 37, 6852 PH 
Huissen
Fam. Korf De Gidts, Pruimenbongerd 2, 6852 BL 
Huissen
Fam. Degen, Schoof 17, 6852 ER Huissen
Dhr. C.W. de Koning, Waterkant 10, 6852 LK 
Huissen

Overleden
Dhr. H.W. Hammer, Raadhuisplein 1, k. 112 
6851 BW Huissen

Verhuizingen binnen wijkgemeente
Dhr. J.C. en mevr. J.H. van Harn-Stap van  
Raadhuisplein 1, k. 116 6851 BW Huissen 
naar Raadhuisplein 1, k. 302 6851 BW Huissen

Dhr, K. Joling van de Koelhuisstr. 51 6851 NC 
Huissen naar de Paterastraat 20, 6852 SJ Huissen
Mw. J. van Oossanen-Krommenhoek, Sportdreef 25 
6852 EH Huissen naar de Pilgrimstraat 13, 6851 ML  
Huissen
Dhr. N. Drijfhout, van de Velperweg 139 1, 6824 HK 
Arnhem naar de Utrechtseweg 265 K 21-2, 6812 
AG Arnhem
Mw. J.S.C. Loth, Sint Marten 90,  6821 BX Arnhem 
Johannahoeve 8, 6851 MX Huissen

Vertrokken
Dhr. R.R. Ponger, Van: Kolk 65a 6852 KD Huissen 
naar: Van Slichtenhortsstr. 40, 6524 JR Nijmegen

Overschrijving
Mw. J.H. Minkhorst – De Wilde Van Orden, 
Plaza 95, 6852 RM Huissen, Van Gemeente Huissen 
naar Gemeente Lent
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Wij gedenken
Henk Hammer
Matthijs Glastra

Hendrik Willem – Henk – Hammer
* 25 juli 1930   -   † 9 mei 2017

“Twee geloven op een kussen, daar slaapt een 
engel tussen”. Zo feliciteerde Henk Hammer mij  
toen hij hoorde dat ik met Jacqueline ging 
trouwen. Een stevige hand, een vrolijke knipoog. 
Een man vol humor, speels,  wijs, open en direkt.  
Verrassend. Emotioneel en geraakt . Een 
levensboom vol verhalen, je sprong van de ene tak 
in het andere verhaal.  Aandachtig. Een echte 
vriend. Een van harte meelevend gemeentelid, 
vrolijk en vroom. 
Een betrokken vader en opa. In diepe liefde 
blijvend verbonden met zijn lieve Joke.
Bij zijn overlijden zijn er heel veel  gevoelens van 
dankbaarheid voor zijn geleefde leven gedeeld. 
Maar ook het verdriet en het gemis. Het te snelle  
ziekteverloop. Henk kon op zijn nieuwe plek geen 
nieuwe start  meer  maken. En het leven is zo mooi 
vond hij, ik ben eigenlijk nooit klaar met leven.
Tussen dankbaarheid en verdriet is er nu de lege 
plek. Maar die ruimte wordt gevuld door een 
engel die ons mag begeleiden. De engel van de 
goede herinneringen. De engel van de troost en 
het diepe vertrouwen in  Gods liefde die het beste 
met ons voorheeft. Want schreef Henk voor zijn 
afscheid: 

Graag willen wij  iedereen die Henk Hammer 
kenden via de Protestantse kerk in Huissen  
hartelijk danken voor al het lief en leed dat zij met 
hem hebben gedeeld.
15 mei 2017 hebben wij waardig afscheid van hem 
genomen in een druk bezochte dienst. 
Matthijs Glastra heeft zijn persoonlijkheid heel 
mooi en herkenbaar omschreven.  
Wij zijn als familie de kerkelijke gemeenteleden 
heel dankbaar voor alles wat jullie voor hem 
hebben kunnen betekenen. Ieder met zijn eigen 
bijdrage. 

Dankbetuiging 
Corrine Tempels-Hammer

“Van het ongekende begin gaan wij naar het ongekende einde, 
maar ik weet dat er in het oneindige heelal een God is 

die het beste met ons voorheeft. Nu, en altijd”
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Adressen
Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

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

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

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

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Rooster kosters
         12/07-18/07      Yolanda de Wit
         19/07-25/07      Wim Westerveld                      
         26/07-01/08      Gerdine Dijkstra                     
         02/08-08/08      Huub Langeweg
         09/08-15/08      Yolanda de Wit
         16/08-22/08      Gerdine Dijkstra   
         23/08-29/08      Huub Langeweg
         30-08-05/09      Wim Westerveld

Kerkenraad 
Scriba: Marja Huson - Ter Avest 3256250 scriba@
pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06-21 29 41 43
predikant@pknhuissen.nl 

Telefonisch een afspraak maken kan ma, di, do, en 
vr tussen 9.00 - 9.30 uur. 
Di van 11 - 13 en vr van 12 - 13.30 uur aanwezig in 
de kerk (afwijkingen staan in de Zondagsm@il)

Diaconie:
Willianne Langeweg 06-27 13 19 10
diaconie@pknhuissen.nl NL57 RABO 0124 0698 86

Kerkrentmeesters:
Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl NL23 RABO 0124 0915 47

Collectebonnen: 
NL23 RABO 0124 0915 47 
per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-) 
of €10,- (20 bonnen €0,50) 

Kerkbalans: NL23 RABO 0124 0915 47

Werk aan de kerk 2.0: NL51 RABO 1240 2455 99

Ledenadministratie: 
Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam                      telefoon mobiel
Gerdine Dijkstra        3255658 0611872505
Huub Langeweg       3252347 0612444413
Wim Westerveld      3254432 0622215295
Yolanda de Wit        3252959 0654954070

Cantorij: 
Repetitie sept - mei op vr 19 uur o.l.v. Herman 
Schimmel 0481-37 61 25, organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie ma 20.00 uur o.l.v. Marieke Peters;
contact: Ruud Viëtor 06-15858293, ruudvietor@
online.nl



Brandenburg 2017
Verslag bezoek
Ad Huson
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Zondagmorgen de gezamenlijke viering. Deze 
zondag is het relatief druk, met zo’n vijftig 
aanwezigen. Normaal gesproken zijn er veel 
minder gelovigen in de vieringen. Een groot 
verschil met de tijd voor en kort na de ‘Wende’. En 
misschien is dat nu juist wel het bijzondere van 
onze ontmoetingen. Dat we onze vrijheid vieren 
zoals die nu is. Dat we elkaar op de hoogte houden 
van ons wel en wee. En dat we via het hoog 
gelegen boomkroonpad onze blik voortdurend 
mogen en kunnen verruimen. En dat we elkaar 
kunnen vertellen dat de tijden veranderd zijn. 
Zeker in de al lange periode dat we elkaar 
ontmoeten. En eigenlijk zegenen we elkaar met en 
in deze ontmoetingen. Want de betekenis van 
zegenen is heel eenvoudig: ‘elkaar het goede 
toewensen….’
19 juni 2017

Boomkroonpad en andere beslommeringen…
Wat doen we eigenlijk? En waarom? Al ruim dertig 
jaar bestaan de contacten met de 
‘Auferstehungsgemeinde’ in Brandenburg an der 
Havel. Brandenburg ligt op zo’n 80 km ten westen 
van Berlijn.
Dit jaar bezoeken we onze geloofsgenoten in 
Brandenburg. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 
juni. De ontvangst is zoals altijd weer hartelijk. Het 
weerzien hartverwarmend. We praten bij met 
elkaar. Over persoonlijke en kerkelijke zaken. 
Zaterdagmorgen denken en spreken we over Luther. 
Aan de hand van een wel heel uitvoerige quiz. 
Desondanks plezierig en onderhoudend. 
Hoogtepunt van de dag is het bezoek aan het 
boomkroonpad in Beelitz. Nagelnieuw gebouwd. 
Hoog in de bomen. Eenvoudig te betreden via  trap 
of lift. 



Lichtverhaal

Schitterend licht uit duizend
bewegingen water
wind over water prevelend
aanstormend opspattend water

zoals ik ziende de zon op het water
het eeuwige licht denk
zo, mijn ogen verdwalend
in waterlichtverte,
denk ik dat gij bestaat

die over donkere afgrond
licht heeft geroepen -
schittergedachte

schitterlichtverteverhaal.

Uit: 'Nooit meer niet', 2002.
Huub Oosterhuis


