
• Bezoek Brandenburg
 

• Gouden Camera
 

• 500 jaar Reformatie
 

• Kwartet Psalmen
 

 

Sjaloom!
met hart en ziel geloven

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HUISSEN

Zomer 2016



 

Van de redactie
Peter Brouwer
 
Gluren bij de buren.... Op vakantie bezoekt iedereen wel
eens een pittoresk kerkje. Vaak is het het belangrijkste
gebouw van de stad / dorp. Soms sober, maar vaak is de
kerk rijk versierd. Vol pracht en praal. En stiekem verlang
ik daarna weer naar ons sobere kerkje.
Namens de redactie iedereen een prettige vakantie toege-
wenst.

29/06-05/07 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505
06/07-12/07 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070
13/07-19/07 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295
20/07-26/07 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505
27/07-02/08 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413
03/08-09/08 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295
10/08-16/08 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413
17/08-23/08 Yolanda de Wit tel.3252959 0654954070
24/08-30/08 Gerdine Dijkstra tel.3255658 0611872505
31/08-06/09 Wim Westerveld tel.3254432 0622215295
07/09-13/09 Huub Langeweg tel.3252347 0612444413

Kosters
29 juni t/m 7 september 2016
Yolanda de Wit
 

 

Colofon
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Sjaloom! Kerkblad van de Protestantse Gemeente te
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Druk: Editoo Arnhem Oplage 415 exemplaren
Redactie: Bartje Abbo-Tilstra, Jan Willem Faasse, Matthijs
Glastra, Peter Brouwer
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Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com
Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag € 15,-
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Protestantse Gemeente te Huissen 
Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 325 34 21
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over de
gemeente, terughoren kerkdiensten etc.
Webmaster: Gerdine Dijkstra 325 56 58
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
Kerkenraad Scriba: Marja Huson - Ter Avest 325 62 50
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: Roeland van der Wel 325 48 12,
roelandvdwel@hotmail.com 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
Cantorij: Repetitie sept - mei op vr 19.00 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 06-15 85 82 93, ruudvietor@online.nl
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Agenda
27 juni vergadering moderamen
6 juli     vergadering kerkenraad
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Er gaat niets boven ...
 
Matthijs Glastra

Een verjaardagsfeestje waar ik met een onbekend iemand
aan de praat raak. Hij blijkt kunstenaar te zijn en vertelt
me over een van zijn kunstprojecten. Een opdracht van de
Provincie Friesland over het thema: er gaat niets boven het
Friese landschap. Als kunstenaar wist hij direct wat dat voor
hem betekende: als er NIETS boven het Friese landschap
gaat, dan gaat mijn kunstwerk over NIETS. En in alle elf
Friese steden plaatste hij een onzichtbaar beeld, plus een
in zijn geboortedorp. Het was een geslaagd project: de
beelden stonden nergens in de weg, mensen ondervonden
er geen hinder van en in alle steden was wel een plekje te
vinden geweest. En heel billijk: als vergoeding voor dit
project had hij natuurlijk niets gevraagd.
Hij noemde zichzelf een conceptuele kunstenaar en vertel-
de over een ander project, ‘het lege ik’. Hij had daarbij een
bouwwerk gemaakt met LEGO, het lege ego. Het was een
prachtig diep filosofisch en verwarrend gesprek waarbij we
- tot jullie geruststelling - wel een écht biertje dronken. En
onderhand uitkeken over de skyline van de stad Groningen:
De Martinitoren, kerktorens, de toren van de universiteit.,
de gasfabriek en de geldbanken. Mooi hè, dat oude spelle-
tje van wie het hoogste en de grootste is. Wie bezit de ware
kennis: de theologie, filosofie of economie?
Iets wordt gevuld met niets en dat noem je ‘conceptuele
kunst’. Ik maak nu een hele korte binnenbocht en schrijf
dan: iets wordt gevuld met niets . . . . en die denkbeweging,
die conceptuele levenskunst, wordt door velen ook wel
geloven genoemd. God is een denkmodel. Jean Jacques
Suurmond schreef onlangs over dat geloofsdenken. Dat
kent het vaste patroon van een persoonlijke God als
schepper en onderhouder van de wereld, die op enigerlei
wijze invloed heeft op de gang van zaken in de wereld. Een
God van daarboven die alles regelt en stuurt. Geloof krijgt
dan de trekken van een middel waarmee mensen bij God
iets kunnen bereiken. Maar zegt Suurmond dan: ‘geloof is
geen middel om iets te bereiken, maar wil ons openen zodat
God ons bereikt’. Maar wij zitten onszelf vaak in de weg
met onze zichtbare en onzichtbare beelden van God die wij
zelf gemaakt hebben. Soms breekt God daar doorheen en
zegt: ‘ Zo ben ik niet. Ik ben niet machtig, beschermend,
regelend en sturend. Om mij te ontmoeten zul je dat los
moeten laten’. De mysticus Eckhart zei het zo:
ik moest God bidden
om mij te bevrijden van God
om uiteindelijk God te leren kennen

Maar als wij (dat beeld van God) loslaten en zeggen: er
gaat niets boven God … wordt GOD dan niet een niets?
Onzichtbaar, verborgen, afwezig en zwijgend? In een we-
reld waarin steeds meer mensen niets meer kunnen met
God als een andere werkelijkheid boven of buiten deze
wereld, een wereld waarin geloof ook niet meer wordt
opgeroepen . . . daarin wordt God een Niets. God verdwijnt
in onze postchristelijke of postkerkelijke cultuur. Geloven
kan buiten de vaste paden van de georganiseerde traditi-
onele godsdienstigheid om. Ik ga mijn eigen gang.

Bij een mensenleven kan ik het beeld van een levensreis
bedenken. Steeds meer mensen ervaren zichzelf daarbij als
een pelgrim zonder God. Laten ‘God daarboven’ achter zich
om God ‘in zichzelf’ te vinden. God verhuist naar buiten de
kerken. God verhuist van buiten naar binnen. Geloven wordt
subjectief, steeds persoonlijker. Het gaat niet meer om een
God wiens bestaan met argumenten bewezen, gekend en
beschreven kan worden, maar om ervaringen waarin het
‘goddelijke gebeurt’. God, meer een Iets dan een Iemand.
De kunstenaar vertelde over een schilder wiens schilderijen
geen bovenkant of onderkant hadden. En ook geen titel,
want dat beperkt de vrije loop van de fantasie. Het gaat
om vrije beweging, en wat vast staat, beweegt niet.
Schilderijen zijn onderdeel van een beweging, een ontmoe-
ting, van een kijken waar nooit een eind aan lijkt te komen.
God is een ontmoeting waar nooit een einde aan komt. God
is een schilderij, zonder titel, zonder lijst. God is niet te
vangen . . . .
Om te kunnen bewegen moet er ruimte zijn. Moet ik
ruimte maken, leeg kunnen worden.
Leeg worden is daarbij nooit een doel op zichzelf, maar
dient ertoe om ruimte te scheppen zodat God zich vrijuit
kan uitstorten in de ziel. Ik ervaar hetzelfde bij vakantietijd:
niets doen is nooit een doel op zichzelf. Het gaat om een
ruimte, tijd waarin ik het leven mag laten gebeuren zonder
al die agenda’s die de tijd van tevoren al hebben ingevuld.
Tijd om het leven te laten gebeuren, zonder vaste lijstjes.
Eckhart zocht naar die vrije omgang met God die niet is
vast te leggen. ‘Zolang ik spreek, zwijgt God’, zei hij. Wat
heeft de kerk veel woorden gesproken. Wat zijn er veel
denkbeelden gemaakt, zichtbaar en onzichtbaar. Wat heeft
de traditie de geloofsruimte opgevuld. Is er nog wel ruimte
voor God om te verschijnen?? Tegelijkertijd ervaar ik:
zonder die woorden en traditie was het moeilijk geweest
om ervaringen als geloofservaring te benoemen en te
verstaan. Ik heb taal nodig, een verhaal, de Bijbel, de taal
van de stilte, muziek, natuur. Daarin zoekt, vindt en gaat
ieder zijn/haar eigen weg.
Leegte en ruimte. Daarin noemen we Janet en Roeland,
Emma en Hanna: als liefde leger wordt. Marinus Maters:
de leegte en de ruimte van het zoeken en vinden van wat
jouw weg is. De inspirerende ontmoeting met Brandenburg:
soms kun je een Duits woord niet vinden, maar mooi om
hetzelfde dan maar anders te zeggen. Dankbaar zijn we
voor de kleine ontmoetingen en gesprekken (noem het
verjaardagsfeestjes) in onze gemeente.
‘Zonder plezier ontstaat er niets’, zei mijn oma. Wij wensen
elkaar een plezierige zomertijd! En zoals de Prediker al zei:
‘geniet van het leven, het is beter te genieten van iets
tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars’. En
daarvoor hoef je echt niet (heel) ver op reis te gaan.
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Kerkdiensten
Inclusief Jeugdactiviteiten
(zie ook Zondagsm@il)
Aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld
 
Zondag 3 juli
Psalm 1, Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes: Het Kruispunt / Pastoraat en Eredienst / Jeugd-
werk (geloofsopvoeding)
Kinderkerk: alle kinderen
 
Zondag 10 juli
Voorgangers: ds. Ulrike Mosch, Brandenburg en ds. Matthijs
Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld  / Pastoraat en Ere-
dienst / Stichting Leergeld te Arnhem
Geen Kinderkerk
 
Zondag 17 juli
Voorganger:Mevr. Woord (proponent, Ens)
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en Ere-
dienst / Werk aan de kerk
Geen Kinderkerk
 
Zondag 24 juli
Psalm 113, Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst /
Rudolphstichting
Geen  Kinderkerk
 
Zondag 31 juli
Voorganger: ds. Th. de Zwart (Arnhem)
Collectes:  St. De Herberg / Pastoraat en Eredienst / Werk
aan de kerk
Geen Kinderkerk
 
Zondag 7 augustus
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds.Axel Rooze (Tilburg)
Collectes: St. De Instap / Pastoraat en Eredienst / Werk aan
de kerk
Geen Kinderkerk
 
Zondag 14 augustus
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Het Kruispunt / Pastoraat en Eredienst / Zending
Geen Kinderkerk
 
Zondag 21 augustus 
Voorganger: ds. J.G. te Lindert (Het Dorp)
Collectes: Stichting Leergeld / Pastoraat en Eredienst /
Leprazending
Geen Kinderkerk
 
 

Zondag 28 augustus
Psalm 121
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes:  Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en Ere-
dienst / Werk aan de kerk
Geen Kinderkerk
 
Zondag 4 september
Psalm 123, Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. M. Glastra
Collectes:  Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst /
Missionair werk & Kerkgroei
Geen Kinderkerk

10 juli 2016
Viering met Brandenburgse predikant     
Ulrike Mosch
Matthijs Glastra
 
Een paar weken na het bezoek uit Brandenburg: opnieuw
een ontmoeting met onze partnergemeente.
Ulrike Mosch komt uit Brandenburg, heeft in Duitsland
theologie gestudeerd en toen – vanuit de jeugdcontacten
die er waren met Huissen – haar stage (vicariaat) in onze
gemeente gevolgd.
Van tijd tot tijd is de vraag naar voren gekomen: zou het
niet mooi zijn als Ulrike een keer bij ons kan voorgaan?
Die afspraak is gemaakt en het is fijn dat we elkaar deze
zondag zo mogen ontmoeten en delen in elkaars geloven
en leven.
Ulrike is als jeugd- en gemeentepredikant werkzaam in de
St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde van Branden-
burg.

Janneke Herweijer
bedankt
 
Ds Janneke Herweijer (Nijmegen) schreef op 19 juni 2016
aan scriba Marja Huson:
'Vanmorgen was het de laatste keer dat ik voorging in
Huissen, vanwege het beroep naar Burgh in Zeeland, dat
ik aan genomen heb.
Ik wil de kerkenraad bedanken voor de geboden gastvrij-
heid, de keer dat er ruimte gemaakt is in het rooster, zodat
ik hoorders kon ontvangen, of dat jullie zorgden voor koffie
voor de hoorcommissie na de dienst.
Nu is het toch zover. Het ga jullie goed!'
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ZOMERVIERINGEN
EEN KWARTET PSALMEN 
Matthijs Glastra
 
 
“Psalmen bewaren een schat aan ervaring,
 van geslacht op geslacht doorgegeven
 en deze schat komt tot leven
 wanneer wij haar opdelven in onze eigen ervaring
 Psalmen zijn een landschap dat tot leven komt
 als wij er binnengaan

 Psalmen zijn gloeidraden
 ze beginnen te branden
 wanneer wij ze van binnenuit volgen

 Psalmen zijn vieringen
 wanneer wij hun ruimte betreden
 dan begint hun wijdte in mij te werken”
 
Bovenstaande tekst komt uit een folder van het Titus
Brandsma Instituut in Nijmegen. Ik neem ze graag over als
een inleiding voor de vieringen in de komende zomerperi-
ode. Waar de Bijbelse verhalen ons het idee kunnen geven
van een geschiedenis, nemen de psalmen mij een laag
dieper mee in de emotie en de beleving van die geschiede-
nis. Nemen ze ons mee naar de binnenkant van de schrift-
verhalen. Het onrustige hart van de gelovige en zoekende
mens. Die God die gezegd heeft ‘Ik zal er zijn’, waar is die
dan? Bestaat die wel? Kun je daar echt op bouwen en
vertrouwen? En de meeste psalmen geloven en hopen: JA,
dat kan…maar die vragen komen wel steeds terug, een
leven lang. Bladerend en lezend kwam ik tot het volgende
kwartet (en als jouw Psalm er niet bij zit? we kunnen het
nog een keer doen en een tweede kwartet samenstellen!):

Vrijdagmiddaginloop
Elke vrijdagmiddag              14 - 16 uur

3 juli Psalm 1, ik wil leven waar het water stroomt
24 juli Psalm 113, Jij bent God, die hoog zit en laag ziet
27 aug.Psalm 121, mijn adem in en uit - zal ik het redden?
4 sept.Psalm 123, witte plekken in mijn ziel - wat niet ge-

zegd kan worden

 
Psalm 1: als de inleiding op het boek van de Psalmen.

Psalm 113: is blijven hangen na de lezing van Carel ter
Linden. Een Godsbeeld van een    hoge hemelse God dat
vandaag niet meer past, maar nog steeds ontroert
 
Psalm 121: een pelgrimspsalm, psalm van het op weg gaan,
mijn levensweg     
 
Psalm 123: nog een pelgrimspsalm die laat zien en voelen
dat een psalm geen proza is, lange woordenstroom, maar
een gedicht. De witte plekken onderweg, het sprakeloze
dat onze woorden en levensweg omringt.

 

Vijftiende eeuws Psalmboek (Wikepedia)
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Uit de kerkenraad van
24 april 2016
Marja Huson
 
In verband met de receptie voor Huub Langeweg vanwege
zijn Koninklijke Onderscheiding bekorten we de vergade-
ring. Ynke Faber opent met een gebed uit ‘Dichtbij en
ver’ van Huub Oosterhuis.
De vacaturecommissie oppert op zoek te gaan naar een
nieuwe werkgroepenstructuur in verband met de vele va-
catures. De begrotingen voor 2016 van beide colleges
worden goedgekeurd en vastgesteld. De evaluatie van de
actie Kerkbalans is overwegend positief.
Inpassing van een ruimte voor (stilte en) gedachtenis in de
kerkzaal wordt in gang gezet zodat een en ander gereed is
voor Allerheiligen. De vrije ruimte zal tijdelijk opnieuw in-
gericht worden voor diverse activiteiten.
In het verslag van de visitatoren is helder samengevat dat
we een pluriforme gemeente zijn, maar dat we unaniem
laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De visie op
zorgpunten wordt door ons anders ervaren. Onze uitdaging
is de zoektocht naar geloofsinhoud en het vorm geven aan
belijden.
Evaluatie van Paascyclus en middagviering levert compli-
menten op voor Mariette van Herwijnen. Aandachtspunten
zijn: de lengte en inhoud van de viering van Goede Vrijdag;
de verlichting van de kerk op Stille Zaterdag; rust en stilte
(voor, tijdens en na de dienst); betekenis en technische
aspecten van een doorlopende viering; verbinding tussen
en van de diverse liturgische symbolen; liturgie via de
beamer; werkgroep vieren als klankbord voor predikant.
Ynke sluit af met het gebed ‘wij lopen vooruit’ uit eerder-
genoemde bundel.
 

Uit de kerkenraad van
6 juni 2016
Marja Huson
 
De openingswoorden van Matthijs Glastra over ‘Verzet en
overgave’ (Bonhoeffer) sluiten aan bij ons denken en
spreken over eventuele vernieuwing van de organisatie-
structuur van onze gemeente. De thema- en gemeente-
avonden vormen de basis voor de gedachtewisseling. De
wens is om veel meer projectmatig gemeenteleden, zowel
doeners als denkers te betrekken bij werk voor de kerk.
Taakgroepen kunnen worden gevormd rond thema’s als
geloven, gemeenschap en samenleving. Ook voor het
jaarplan van Matthijs kan dit de basis zijn. Wordt vervolgd. 
Het verzoek aan de diaconie om huisvesting van uitgepro-
cedeerde asielzoekers wordt zorgvuldig besproken. Hoe
frustrerend ook, als kerk pakken we dit niet op. Individue-
le ondersteuning door gemeenteleden (zowel kerkelijk als
gemeentelijk) in welke vorm dan ook kan worden gemeld
bij de diaconie. Er zal een extra collecte worden ingelast
ten behoeve van enige financiële ondersteuning bij oriën-
tatie op terugkeer.
De jaarrekeningen van beide colleges worden goedgekeurd

en vastgesteld. Een verkorte versie treft u elders in dit
nummer aan. Overige onderwerpen die ter sprake kwamen
zijn onder andere het inrichten van een stiltehoek in de
kerk; het verbeteren van de akoestiek in de voormalige
peuterspeelzaal; verslag van gesprekken over eventuele
verhuurmogelijkheden. De laatste vergadering van dit jaar
is op 6 juli a.s. Dan nemen we afscheid van de twee ver-
trekkende ambtsdragers Heleen van der Honing en Roeland
van der Wel. Met een feestelijke afsluiting tot slot. Matthijs
sluit de vergadering met ‘Goede machten’ (Bonhoeffer).

Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 4 februari 1906 - Flossenbürg,
9 april 1945) was een vooraanstaand Duits kerkleider,
theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van
christelijke boeken.
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April 2016  
Pastoraat en Eredienst     174,05
Werk aan de kerk       84,20
Eredienst en kerkmuziek
(landelijke afdracht)

      79,25

Totaal     337,50
Mei 2016  
Pastoraat en Eredienst      220,37
Werk aan de kerk        48,30
Missionair werk en kerk-
groei (landelijke afdracht)

       69,00

Totaal      337,67
Diaconie  
April 2016  
Pastoraat en Eredienst         41,30
Kinderhospice Binnenveld        96,37
Stoelenproject Arnhem       124,40
Vluchtelingenwerk Oost-
Nederland 

        46,00

Roosevelthuis         47,25
Totaal        355,32
Mei 2016  
Stichting de Herberg
Oosterbeek 

         53.60   

Rudolphstichting          25,05
Leprazending          31,30
Kinderhospice Binnenveld        111,25
KIA – Jongeren in
Rwanda

        131,00

Roosevelthuis           31,75
Vluchtelingenwerk Oost-
Nederland

          45,20

Zonnebloem           35,27
Totaal         464,42

Opbrengst april en mei
2016
 
Kerk

 
Voor Vluchtelingenwerk Oost-Nederland is nog een gift
binnengekomen van € 60,-.
 
Alle gevers hartelijk dank!
 
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie,
Roelof Smelt

Inschrijvingen   
Mw. D.J.W. van der VeenVan Voorststraat 3

d
6851LT Huissen

Overleden   
Dhr. C.H. van der Ent Paalsteen 8 6852GV Huissen
Mw. J. Stuij - Breuker Molenaarstraat 7 6851CD Huissen
Verhuizingen binnen
wijkgemeente

  

Mw. J.H. Willemsen -
Berendsen

Van: Hoeve 18 6851ES Huissen

 Naar: Stadswal 36b6851CW Huissen
Fam. van Herwijnen -
Lastdrager

Van: Waterkiep 106852KJ Huissen

 Naar: Loostraat
103

6852BC Huissen

Mw. E.A. van der Wel Van: Witte Emille
18

6851VL Huissen

 Naar: Sportdreef
8a

6852EH Huissen

Mw. J.W. den Hollander Van: Witte Emille
18

6851VL Huissen

 Naar: Sportdreef
8a

6852EH Huissen

Mw. R.A.A. Oppong,
voorkeurslid

Van: Bredestraat
50

6851JS Huissen

 Naar: Singraven-
laan 22

6825BH Arnhem

Vertrokken   
Dhr. A. Slob Van: Frees 1 6852NH Huissen
 Naar: Blauwe Hoek

5
6686AD Door-
nenburg

Ledenadministratie
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Jaarrekening 2015
Marja Huson-ter Avest
 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 6 juni 2016
de jaarrekeningen 2015 van de colleges van kerkrentmees-
ters en diakenen goedgekeurd en vastgesteld.
In de controleverklaring is het vertrouwen en de overtuiging
uitgesproken dat de jaarrekening een getrouwe weergave
is van de financiële positie van de gemeente.
Zowel de penningmeesters als de administrateur worden
gecomplimenteerd met de overzichtelijke administratie en
duidelijke uitleg. Dat geldt tevens voor de automatische
incassoprocedure voor vrijwillige bijdragen. Dit heeft een
positief effect op de toezeggingen en feitelijk ontvangen
gelden.
De algehele indruk over de financiële positie van de ge-
meente is mede door het vermogen bijzonder gezond.
De kerkenraad wordt geadviseerd nadere afspraken te
maken over de positie van het Verjaardagsfonds en het
beheer over deze gelden. Daarnaast is het gewenst de
administratie bij meerdere personen te beleggen in verband
met continuïteit en verlichting van taken.

Kerkbalans 2016, de
stand van zaken
 
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten
uit Kerkbalans 2016 zo’n € 785 (= 1,65 %] hoger lijken
gaan uit te vallen dan begroot. Ten opzichte van de inkom-
sten van vorig jaar gaat het om een afname van € 13 ofwel
een verwaarloosbaar verschil.
U beseft natuurlijk hoe belangrijk deze ontwikkeling voor
de uitvoering van het werk van de plaatselijke kerk is. Niet
alleen stelt het ons in staat salarissen te betalen, gebouw-
onderhoud te plegen, energiekosten, bijdragen aan lande-
lijke organen en de kosten van kerkdiensten te voldoen.
Het bedrag van € 48.385 aan toezeggingen is natuurlijk een
mooi resultaat, maar toch wat minder dan wat we nodig
hebben om de jaarrekening over 2016 sluitend te krijgen.
Ten opzichte van de begroting missen we zo’n € 25.000
(hierin zitten nog wel zo’n € 12.000 aan eenmalige onder-
houdskosten kerkgebouw).
Weliswaar is de bijdrage per lid in onze kerk hoger dan vorig
jaar, maar toch blijven aanvullende acties nodig om te
voorkomen dat we dit jaar teveel onze reserves moeten
aanspreken.
Het college van kerkrentmeesters bezint zich op oplossin-
gen, maar we willen ook uw medewerking vragen. Hebt u
zelf een goed idee om inkomsten te genereren voor de kerk,
dan horen we dat graag. Uw creativiteit wordt van harte
toegejuicht! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of
overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt
doen.
 
Vrijwillige bijdragen Diaconie
Voor de begroting 2016 zijn we uitgegaan voor vrijwillige
bijdragen van een bedrag van € 10.000. Begin juni hebben
we aan toezeggingen ontvangen een bedrag van €10.596.
Dit is vrijwel gelijk aan het ontvangen bedrag in 2015 t.w.
€ 10.685.
Hoe dan ook, € 48.385 aan Kerkbalansinkomsten en
€ 10.596 voor de diaconie, zijn toch grote bedragen
waarvoor we heel dankbaar mogen zijn. Alle gevers harte-
lijk dank voor jullie bijdrage, en alle vrijwilligers hartelijk
dank voor jullie inspanningen!
 
Namens de werkgroep Kerkbalans 2016
Roelof Smelt
Tel 0620391482
administrateur@pknhuissen.nl

Jaarstukken 2015
Roelof Smelt 
 
Bij deze Sjaloom! treft u een apart inlegvel met de jaarre-
keningen 2015 van het College van  Kerkrentmeesters en
het College van Diakenen.
Het lukte niet om de aangeleverde tabellen leesbaar over
te zetten in het kerkblad.
Daarom zijn de rekeningen apart bijgevoegd. 
Zij zijn van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli ter inzage bij
de administrateur.
Wel graag eerst afspraak maken via telefoon 0620391482
of administrateur@pknhuissen.nl
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Collectes diaconie
Jan Rietveld
 
Collecte 3 juli, Vaders en geloofsopvoeding

De collecte van 3 juli is bestemd voor de Jeugdorganisatie
van de Protestantse Kerk, JOP. JOP ondersteunt ouders en
kerken met het doorgeven van geloof aan de nieuwe ge-
neratie.
Vaders blijken op een andere manier bezig te zijn met
geloofsopvoeding dan moeders. Een zekere Hans, dertiger
met twee tieners, was wel toe aan een avond over geloofs-
opvoeding. Het zaaltje in het kerkgebouw bleek echter al-
leen gevuld te zijn met moeders. En het gesprek stelde hem
teleur, alsof ze toch van een andere planeet kwamen.
Hans nodigde een paar vrienden uit voor een avond rond-
om een vuurtje in zijn tuin. Niet met thee maar met bier
erbij. Dat gesprek werd een succes. De dilemma's waren
voor de aanwezigen herkenbaar, ook de vragen: Hoe kan
ik die tieners van mij laten zien wat geloven voor mij bete-
kent? Hoe praat ik daar met ze over? Hans bleek niet de
enige te zijn.
Daarom stimuleert JOP vaders om elkaar op te zoeken
rondom geloofsopvoeding. JOP ondersteunt en organiseert
vaderinitiatieven in het hele land. Vaders en kinderen gaan
samen naar het bos en ontdekken daar de waarde van
geloven door creatieve opdrachten, gespreksvragen en
uitdagende opdrachten.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat JOP het aantal
vaderinitiatieven uitbreidt. Zo wordt geloofsopvoeding iets
van vaders en moeders samen.

Collecte 10 juli, Stichting Leergeld

In Overbetuwe en Lingewaard groeien zo'n 700 kinderen
van 4 tot 18 jaar op in een gezin met een inkomen rond
bijstandsniveau. Deze kinderen kunnen om financiële rede-
nen niet meedoen aan veel activiteiten, die voor hun leef-
tijdgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan
de zijlijn.
Leergeld Oost Betuwe zet zich in voor participatie van deze
kinderen en zo het voorkomen van maatschappelijke uit-
sluiting. Leergeld verwijst ook door naar overheidsinstanties
wanneer sprake is van regelingen waarop mogelijk een
beroep kan worden gedaan. Als dit niet volstaat, kunnen
de kinderen geholpen worden met een financiële bijdrage
in bijvoorbeeld deelname aan de steeds duurder wordende
schoolreisjes, contributie van (sport)verenigen, aanschaf
van een gebruikte computer, fiets of muziekinstrument.
Voorafgaand aan de hulpverlening wordt altijd een inko-
menstoets uitgevoerd, waarbij het belang van het kind
voorop staat.
Namens alle vrijwilligers van Leergeld Oost Betuwe: be-
dankt voor uw betrokkenheid!

Bericht uit Ghana over
de boerinnen:
van honger naar genoeg om deze vrou-
wen aan een beter inkomen te helpen
Ada van Arkel
 
In de 40-dagentijd is er diverse malen gecollecteerd voor
de boerinnen in Ghana. De opbrengst van de spaardoosjes,
de collecte op Palmpasen en de collecte bij de ouderenvie-
ring hebben veel geld opgebracht.
In de Nieuwsbrief van Kerk in Actie vertelt één van de
Ghanese vrouwen:
“Wij zijn de vrouwen van Fooshegu (Noord Ghana). In ons
dorp is de Presbyteriaanse Kerk al lang actief.
We hebben net onze nieuwe opslagruimte en productie-
unit voor kariténoten geopend. Dankzij de opslag en de
verwerking van de noten hebben veel vrouwen van onze
coöperatie hun inkomen verdubbeld. Wie eerst € 40 ver-
diende met het rapen van noten, verdient nu € 80. Het
verschil is precies goed om schoolgeld voor de kinderen te
betalen.
We zijn nog maar net begonnen met het zelf maken van
karitéboter in onze productie-unit en we zien nu al dat we
het goed kunnen verkopen.
Nogmaals: dank u wel!”
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Kikker en vreemdeling
Jeugdboekentip, ook voor volwassenen
Lieke van Duin / Heleen van den Honing
 
In deze 40-dagentijd gaat het in de Dominicus Kerk in
Amsterdam over vreemdeling, vluchteling en gastvrijheid. 
Toen Kikker en de vreemdeling in 1993 verscheen, kreeg
auteur Max Velthuijs (1923-2005) het verwijt dat hij mora-
listisch was. Dat beaamde hij volmondig, maar  hij vond er
niets negatiefs aan. Gelukkig is het boek ondanks die kritiek
tot zijn klassiekers gaan behoren.
 
Op een dag verschijnt er een vreemdeling in het vertrouw-
de wereldje van Kikker, Varkentje, Eend en Haas. Varken-
tje en Eend reageren vijandig, Haas vindt dat hij niemand
kwaad doet en dat het bos van iedereen is, en Kikker is
vooral nieuwsgierig.
Varkentje vindt hem een vieze, stinkende rat en volgens
Eend moet je uitkijken voor ratten omdat ze dieven zijn, lui
en brutaal. Als Kikker argeloos vraagt “Hoe weet je dat?”
antwoordt Eend met de bekende dooddoener “Dat weet
toch iedereen”.
Kikker gaat Rat maar eens opzoeken en merkt dan dat Rat
helemaal niet vies, lui en brutaal is. Hij is alleen ánders:
een vrijbuiter die verschillende talen spreekt en veel kan
vertellen over verre landen. Maar er zijn wel spectaculaire
heldendaden van Rat nodig voordat de anderen hem ook
accepteren.
De dieren hebben meer extreme karakters dan in de ande-
re Kikkerboeken. Vooral Varkentje komt onverwacht lelijk
over met haar vooroordelen. En dat terwijl Rat niets bedrei-
gends heeft. Zielig is hij trouwens ook niet: hij is zichzelf
en brengt het bos iets nieuws en spannends. Hij wordt
alleen een vreemdeling omdat de anderen hem zo zien. Een
bekend gegeven…
In Kikker en de vreemdeling is Velthuijs’ boodschap tegen
vreemdelingenhaat overduidelijk. Maar zoals altijd liet hij
het goed aflopen: als Rat weer verder trekt, zijn alle dieren,
ook Varkentje, verdrietig en missen ze hem. Daardoor is
het niet alleen een actueel boek maar ook een warm verhaal
dat kinderen én volwassenen aan het denken zet over
vooroordelen jegens vreemdelingen.
Max Velthuijs: Kikker en de vreemdeling, Leopold, ISBN
90-25857929, 3+, € 13,95. Mini-editie ISBN
97890-25846039, € 5,-. Een uitstekende lesbrief staat op
https://www.leopold.nl/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/-
Kikker-en-de-vreemdeling.pdf

Wij hebben de
zon
 
Wij hebben de zon
zijn ronde zien doen
over de aarde
 
en de aarde gaf vrucht:
dertig-, zestig-, honderdvoud,
velden wit om te oogsten.
 
Wij hebben de zon
in het water zien schijnen
en water werd wijn,
 
wijn die geen krans behoeft
of het moest zijn
een krans van doornen.
 
Wij hebben de zon
zien opgaan
over bozen en goeden
 
en wij hebben
mooi weer gespeeld
met het licht.
 
Wij hebben de zon
zien ondergaan
bloedrood,
 
wij gunden elkaar
het licht in de ogen niet.
 
. . .
 
Maar wij leven weer
in het land
van de rijzende zon
 
en wij willen
opnieuw
beginnen te geloven
 
in brood en wijn
de zonzijde
van hef leven
 
en wij zouden
koren op Gods molen
willen zijn
 
en een open water
dat het licht weerspiegelt
in alle ogen.
 
Jaap Zijlstra
Wij hebben de zon
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Uit de Pers 
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn
 
 
Groeiend aantal jongeren zegt “Ja” tegen kerk!
Twaalf jongeren deden dit jaar met Pinksteren
belijdenis van hun geloof, in de Grote Kerk in Elst
en dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van
voorgaande jaren. Op hetzelfde moment ontvingen
tien jongeren in de Rooms-katholieke kerk in Elst het
Sacrament van Vormsel waarbij ook zij hun geloof
bevestigen.
 
Onderzoek bewijst dat kerkgang leven verlengt!
Een twintig jaar durend onderzoek onder 75.000
vrouwelijke r.-k. en protestantse verpleegkundigen
door de Harvard School of Public Health in Boston
illustreert, dat het sterftecijfer bij vrouwen die
eenmaal per week naar de kerk gaan 26% lager is dan
bij hen die dit niet doen.
 
Bepaalde dingen vallen verwonderlijk samen.
Op de dag dat precies vijftig jaar geleden Bisschop
Beckers vanuit de St. Jan in Den Bosch werd begraven
is de r.-k. De Korte als bisschop in Den Bosch bevestigd.
 
Honderden euro´s gestolen uit kerk.
Jl. mei hebben dieven bij een inbraak in de
sacristie van een r.-k. Damianuskerk in Groesbeek
enkele honderden euro´s collectegeld gestolen.
 
Meerderheid kamerleden religieus.
58 procent van de Kamerleden noemt zichzelf religieus
volgens een enquête van het Reformatorisch Dagblad.
Twee op de drie kamerleden vinden dat godsdienst aan
betekenis heeft gewonnen. Ongeveer één op de acht
gaat minstens één keer per week naar kerk of moskee.
 
Moslims helpen christenen bij kerkbouw.
In Gorja, een dorp in het noordoosten van Pakistan,
helpen moslims bij de bouw van een kerk. Christenen
in het dorp hadden tot voor kort geen plek waar zij
samen konden komen. Uit solidariteit verzamelden de
dorpsbewoners geld in om een kerk te bouwen.
 
Koningspaar langs bij de paus.
Op hun eigen verzoek zijn koning Willem-Alexander en
koningin Maxima in april jl.op bezoek geweest bij paus
Franciscus. De kerkvorst ontving hen in een privé-
audiëntie in het Vaticaan.

ORLANDO
Ds. Karin van den Broeke, praeses van de
generale synode, reageert op de schiet-
partij in Orlando.
Bericht van de PKN landelijk
Ingezonden door Heleen van der Honing
 
In Orlando vond een verschrikkelijk drama plaats. Niet in
een verhaal, maar echte, rauwe werkelijkheid. Vijftig
mensen doodgeschoten, veel gewonden. Grof geweld in
een homobar, door iemand die meent dat de Islam hem
hiertoe oproept.
Het verdriet is enorm. En wat zitten er veel lagen in dat
verdriet. Allereerst natuurlijk het verdriet van diegenen die
direct betrokken zijn. Mensen die met eigen ogen gezien
hebben wat hier gebeurd is en verder moeten leven met
gruwelijke beelden in hun herinnering gegrift. Mensen die
een naaste verloren en verder moeten leven met een lege
plek die op zo’n onbegrijpelijk wrede wijze ontstaan is.
Homo’s en lesbo’s wereldwijd die zich identificeren met hen
die getroffen zijn. Mensen die zich jarenlang ingezet hebben
voor homorechten en die bang zijn voor een terugval in
vrijheid en acceptatie.
 
Maar ook de andere kant. Mensen die weliswaar moeite
hebben met het verschijnsel homoseksualiteit, maar die
uiteraard wel voor een basale veiligheid voor ieder mens
zijn. Moslims die het verschrikkelijk vinden dat er weer een
misdaad tegen de menselijkheid gepleegd wordt in naam
van hun religie. Amerikanen die worstelen met de wapen-
wetgeving in hun land en die zien hoe het opnieuw moge-
lijk geweest is dat één mens snel en veel kan doden.
 
Ik vond het mooi dat er diverse kerken in Nederland waren
waar de deuren opengingen en waar alle emoties gedeeld
kon worden na het drama in Orlando.
Het is misschien het enige wat we kunnen doen op zo’n
moment. Verdriet, angst, verwarring en woede delen. El-
kaar in de ogen zien. Elkaars hand vasthouden.
En dan weer verder op pad gaan in het vertrouwen dat God
met ons op weg is naar een wereld van recht en vrede. Dat
Christus zelf de Gekruisigde werd, om mensen de spiegel
van het kwaad voor te houden. Voorlopig met verdriet in
het hart. En toch gelovend dat het laatste woord niet aan
het kwaad zal zijn.

 
Syrische martelaar uit Den Haag wordt niet 
vergeten.
Twee jaar na zijn gewelddadige dood brengt de uit
Den Haag afkomstige pater Frans van der Lugt van
Berlijn tot Canada de mensen nog steeds in beweging.
Ook in het Haagse “Kijkduin” werd door een groep
personen eervol doorgewandeld in zijn geest.
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Bijzonder weekend
met onze
Brandenburgers
Ada van Arkel
 
“Het was een fantastisch weekend, mooi programma, goede
gesprekken, leuke en interessante bezienswaardigheden en
vooral een heel ontspannen sfeer”. “Tot volgend jaar in
Brandenburg!”
De loftuitingen rollen over elkaar heen als het dan toch echt
tijd is om afscheid te nemen van elkaar. We hebben er met
z’n allen een prachtig weekend van gemaakt. Het weer
werkte mee en het eten was prima.

 
Wat maakte nu dat het weekend weer zo bijzonder was?
Als eerste activiteit was op zaterdagmorgen het gesprek
gepland wat als thema vluchtelingen had. Niet de wereld-
problematiek maar wat doe je zelf als er een vluchteling bij
‘je binnenkomt’. Hoe benader je de vluchteling die je op
straat tegenkomt, wat in Brandenburg veel voorkomt? Loop
je met een boog om hem/haar heen of zeg je gedag? Bied
je hulp als je dat gevraagd wordt of meld je je spontaan
aan om te helpen?
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is er duidelijk
over. Begin klein en persoonlijk. Ieder mens heeft bestaans-
recht en mag er zijn.
 

Het Openluchtmuseum in Arnhem was het doel voor de
zaterdagmiddag. Bijna iedereen was er weleens geweest
maar in de loop der jaren is er zoveel nieuws en interessants
in het museum bijgekomen. Een echt ritje door weer en
wind met de postkoets; met de tram door het museum of
de kleine spontane demonstatie van het papierscheppen.

Of de ‘wasvrouw’ die antwoordt op de vraag waar het
wasbord is: een wasbord is een huishoudelijk artikel en
hoort niet hier in de professionele wasserij thuis. Dit is maar
een greep uit de vele verrassingen die te zien waren.
Koffie op het terras met poffertjes of een gevulde koek
maken het beeld van ons Nederlandse vaderland compleet.
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naar ons toe, keer ons toe naar elkaar” hebben we gebeden.
 
Onze Hollandse waterwerken zijn altijd indrukwekkend.
Ruimte voor de rivier de Waal is van heel dichtbij zo’n
prachtig staaltje waterbeheer. Veel water met mooie
bruggen en boulevards zijn er ontstaan bij Veur-Lent en de
Lentse Warande. We hebben het gezien, zijn langs het water
gelopen en hebben op de bruggen van de vergezichten
genoten.
Nog een afsluitend glaasje ’s avonds en plannen gemaakt
voor volgend jaar. Dat we weer gaan is zeker; daar is het
contact ons veel te waardevol voor!
 
NB. Kijk voor meer foto’s op de website http://pknhuissen.
nl.server9.starthosting.nl/brandenburg/

Maar lekker was het wel!
 
Zondag hebben we in de kerk samen gevierd, gelezen,
gebeden en gezongen. Ook hier stond het verhaal van de
vluchteling centraal. Wat beweegt de vluchteling om te gaan
en wat kunnen wij doen om hem te helpen. “Keer U om

 
Gourmetten: nog zo’n Nederlandse traditie. ’s Avonds in de
kerk was er voor iedereen ruim voldoende om zijn eigen
favoriete vlees- of visgerechtje te bereiden. Eén nadeel: het
wordt erg warm met 35 brandende gourmetstellen in één
ruimte en een buitentemperatuur van boven de 20 greden.
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Wij-wij
Ad Huson
 
Annemarie Haverkamp uit Nijmegen schreef voor De
Gelderlander een column over haar zoon Job (12). Het uit
het hart geschreven verhaal slaat volgens velen de spijker
op zijn kop.
 
Wij-wij
Job (12) kent de woorden kut-Marokkaan, kankerlul en
aandachtshoer niet. Een hoofddoek zet geen kwaad bloed
bij hem. Die zal hij leuk vinden omdat je eraan kan trekken.
Kroeshaar kriebelt tegen zijn hand en glad haar wil hij aaien.
Job raakt mensen graag aan. Racisme is hem vreemd,
vooroordelen kent hij niet. Gaat thuis de bel, dan roept hij
'mama open doen'.

Job is nieuwsgierig en verwelkomt iedereen. Niks wij-zij.
Gezellig wij-wij. Hij vindt mensen leuk en lief, tot het te-
gendeel bewezen is. Job zal je nooit op je verleden pakken,
hooguit pakt hij je hand. Job snapt niet wat een homo is,
laat staan wat hetero betekent. Hij maakt evenmin onder-
scheid tussen dik, dun, rijk, arm, Tokkie of elite.

Job kijkt op niemand neer - vanuit zijn rolstoel kijkt hij altijd
omhoog. Aan zijn hemel staat de zon of het regent. Job
zegt sorry als hij je pijn heeft gedaan. Dankjewel als je hem
helpt. En toont belangstelling door te vragen 'hoe is het
met jou'? Kijkt hij voetbal op televisie, dan juicht hij bij ieder
doelpunt, ongeacht de clubkleuren.

Job is kampioen in het delen van blijdschap. Het veld op
stormen zou hij niet kunnen - vanwege die rolstoel. Spelers
van de tegenpartij slaan al helemaal niet; hij heeft een lage
spierspanning. Het is dat krakkemikkige lijf, waardoor hij
bijna niks kan.

Job moet altijd wachten. Op eten, op gezelschap, op de
taxi, op een nieuwe rolstoel, op iemand die zijn luier ver-
schoont. Toch voelt hij zich nooit tekort gedaan. Zal nimmer
klagen. Wijst niet verongelijkt naar mensen die het beter
hebben en is onbekend met de begrippen jaloezie, misgun-
nen en kwaadspreken. Liever zingt hij een liedje. Job geeft
geen anderen de schuld en wenst niemand dood op socia-
le media.

En dan noemen we hem verstandelijk beperkt.

500 jaar Reformatie –
Luther 2017
Marja Huson
 
Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95
stellingen tegen de aflaathandel op de Slotkerk in de
Duitse plaats Wittenberg. Zijn gedachtegoed ontketende
een religieuze revolutie, die 500 jaar later nog altijd voelbaar
is.
Er worden diverse herdenkingsactiviteiten georganiseerd.
Er zijn drie nationale exposities en acht Lutherroutes. Die
vind je in de digitale versie van de brochure Luther 2017 –
500 jaar Reformatie van Het Duits Verkeersbureau. Zie
www.germany.travel/luther.
In de kerkenraad is besloten dat we aandacht zullen
schenken aan het Lutherjaar.
Heb je zin om hierin te participeren? Heb je suggesties?
Geef je dan op bij Matthijs Glastra of Marja.
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ETEN IN DE KERK
 
 
Uitnodiging voor een gezamenlijke
pastamaaltijd in de kerk 
 
 
      Wanneer:     vrijdag 15 juli 2016
                          van 17.00 tot 19.00 uur
 
  
     Waar:            Protestantse Kerk te Huissen
 
  
     Aanmelding: via intekenlijst in de kerk,
                         e-mail of telefoon
                         tot uiterlijk 10 juli 2016
                      
 
    
 
     Aanmelden bij:
 
     Anneke Riezebos,    riezebosanneke@gmail.com   
     tel. 026-3252347
    
     Klaas Nienhuis,  klaasnienhuis45@gmail.nl
     tel. 026-3252176

Gouden camera.
Geheel onverwacht is er zaterdagavond
11 juni 2016 een gouden camera uitge-
reikt.
Ada van Arkel
 
 
Aan het einde van een gezellige avond met onze vrienden
uit Brandenburg werd er aandacht gevraagd door Marion
Hantke uit Brandenburg: ze had een bijzondere mededeling.
Gerdine Dijkstra werd gevraagd naar voren te komen.
Marion vertelde dat zij en de groep Brandenburgers al jaren
genieten van de vele video’s en later dvd’s die Gerdine
gemaakt heeft van de weekenden die we gezamenlijk
doorgebracht hebben. In de beginjaren maakte Gerdine
alleen een video als er een groep jongeren naar Branden-
burg ging, maar later zijn ook de bezoeken van de ‘volwas-
senen’ vastgelegd. 
Na goed overleg hebben de Brandenburgers besloten hun
erkentelijkheid hiervoor uit te spreken door het overhandi-
gen van een oorkonde met de bijbehorende gouden came-
ra.
Gerdine – geheel verrast en overrompeld – vertelde dat zij
deze dvd’s met veel plezier al 25 jaar maakt en dat deze
bijzondere camera er voor gaat zorgen dat ze deze dvd’s
zal blijven maken.

Vrijdagmiddaginloop
Elke vrijdagmiddag              14 - 16 uur
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Een psalm voor de zomer

Ik zie het zomerlicht, de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden
door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordenloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.

Alfred C. Bronswijk


