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Van de redactie
Bartje Abbo-Tilstra
 
Nieuw, Nieuws, Nieuwsgierig
 
Deze Sjaloom! brengt u al het bovenstaande. Nieuw is dit
blad, het bevat allerlei nieuws en hopelijk maakt het u
nieuwsgierig. Kerst is elk jaar weer nieuw, de Blijde Bood-
schap kan niet vaak genoeg worden herhaald. 2017 is
nieuw, een onbeschreven blad; wat zal dit jaar ons brengen?
We leggen al onze vragen en ons lot in handen van onze
Schepper. En dan wordt alles nieuw!
 
Namens de redactie:
Gezegende Kerstdagen en
Veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar.

  

  

Agenda
Uit bewaarfolder Thema-avonden:
28 nov.  Theologiekring Paulus. 13.30 uur, kerk Angeren
21 dec   Filosofiekring, 20 uur, kerk Angeren
9 jan      Vrouw in kerk en samenleving (VKS) 14 uur,
             De Hoeksteen Elst
16 jan    Theologiekring Paulus. 13.30 uur, kerk Angeren
19 jan    Gesprekskring God is niet te vangen 20 uur ,
             Prot. Kerk, Gendt
19 jan    Gespreksavond Humanislam, 20 uur,
             Prot. Kerk Gendt
 
Overige data:
10 dec   Huissen bij kaarslicht
11 dec   Korte Avondmaalsviering 16 uur Kerk Huissen
11 dec   Taize avond 19 uur Kerk Huissen
15 dec    Bijbelgespreksgroep 10.00 Thea L. Heres, Markt 17
21 dec   Kerstviering ouderen, 15.00 uur, Kerk Huissen
28 dec   Kerststallentocht vanaf 13.30 uur
18 jan    Gesprekskring Marcus Borg 20.00 uur Kerk Huissen
19 jan    Gesprekskring Marcus Borg 10.00 uur Kerk Huissen
            zie pag. 7
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Jezus maakt
nieuwsgierig
Matthijs Glastra
 
We proberen om het twee keer per jaar te doen: afspreken
om samen een biertje te drinken en zo tijd en ruimte te
maken om elkaars persoonlijk en kerkelijk wel en wee te
delen. Ik leer zo bovendien de Huissense horeca bij stukjes
en beetjes beter kennen, maar met Klaas Touwen gaat het
toch vooral over de oecumene in de Lingewaard. En na elk
gesprek blijft er een klein alarmlampje in mij branden: de
protestante gemeente te Huissen kan het allemaal nog
redelijk zelfstandig, maar staan we soms niet te veel met
onze rug naar de andere protestantse gemeenten in de
Lingewaard? Aan onze ontmoeting van twee weken geleden
ontleen ik nu het motto voor deze Kerstbijdrage. Iemand,
zonder kerkelijke achtergrond, raakt door een aantal ingrij-
pende levensmomenten betrokken bij de kerk en wil op
‘latere leeftijd’ (!) belijdenis afleggen. Toen hem gevraagd
werd naar zijn motivatie zei hij: ‘Jezus maakt nieuwsgierig
‘. En hoe vaak Klaas en ik ook zouden afspreken, hoeveel
boeken wij ook zouden lezen en bespreken, hoeveel biertjes
wij ook zouden drinken: het zou het niet halen bij deze diep
ontroerende woorden. In alle eenvoud en kracht raakt dit
het hart van geloven: Jezus maakt nieuwsgierig.
Op een vergadering met predikanten uit de regio hoorde ik
van een collega dat iedere vereniging en instelling in het
dorp gevraagd was mee te werken aan de Wintermarkt (uit
angst voor religieuze indoctrinatie of het mogelijk bescha-
digen van een religieuze neutraliteit wordt het woordje
KERSTmarkt niet meer genoemd, te christelijk!?). En zij had
bedacht: de kerkelijke bijdrage is dan het Kerstverhaal! En
ze was blij verwonderd over de vele positieve reacties. Ja,
Jezus maakt nieuwsgierig.
Vorig jaar hebben we in een gesprekskring het boek “Geduld
met God” gelezen van Tomas Halik. Hij verwoordt daarin
wat het mysterie is van het christelijk geloof, dat wat
mensen nieuwsgierig maakt. De twee mysteries die het hart
christelijk geloof vormen zijn de kribbe en het kruis. Dit
botst met alle beelden van een God hoog verheven, boven
ons, buiten ons. Hè, wat zegt u nou . . . god in een wiegje
en lijdend aan een kruis???
Ja, zegt de traditie: in de breuken en barsten van dit be-
staan, het toeval en de onvoorzienigheid, de wisseling van
geluk en ongeluk, vreugde en verdriet, daarin heeft God
zich overgegeven aan de menswording. God is niet de God
van de begrippen, maar we geloven in God die deel uitmaakt
van dit rommelige levensproces. Dat is de enige weg om
God te vinden in het leven. En Jezus laat ons die weg zien,
loopt mee, maakt ons nieuwsgierig. Hoe kan dat nou dat
laatsten de eersten worden, dat wie zijn leven verliest het
zal het vinden, dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen?

Paulus laat in zijn brieven merken hoe vreemd mensen dat
vonden. Zo’n menselijke God?? Ik leef nu 60 jaar, ben ruim
30 jaar predikant, er zijn de momenten dat de nieuwsgie-
righeid afneemt. Maar steeds meer dringt zich die vraag
op: dat ik God niet bedenk buiten deze wereld, maar dat
God te vinden is in deze werkelijkheid. En dat is best lastig

als je als jongetje begonnen bent met verhalen van een
God boven ons. Hoe en waar is God dan? Wat als er geen
aparte bovennatuurlijke wereld is??
Kribbe en kruis. Daar kun je God zien. Soms zijn er door-
zichtige momenten in het leven. In een klein gebaar wordt
de grootsheid van liefde zichtbaar. In een boze reactie voel
je opeen de rouw en eenzaamheid van iemand naar buiten
komen. In het Keltisch christendom en de spiritualiteit
(bekend van het eiland Iona) bestaat de term ‘transparan-
te plaatsen’. Plekken waar het heilige het alledaagse raakt.
Onze werkelijkheid bestaat uit een aantal lagen: het
zichtbare, meetbare, de gevoelens, het heilige. Transpa-
rante plekken zijn de plekken waar die verschillende niveaus
elkaar ontmoeten of waar lijnen elkaar snijden. Plaatsen
waar de grens tussen het zichtbare en het heilige heel zacht
wordt, poreus, doorlaatbaar. Plaatsen waar tijdelijke de
sluier wordt opgetild en waar we God zien en ervaren.
Een transparante plaats kan muziek zijn. Een begrafenis.
Een gesprek. Een gebed. Een viering. Brood en wijn. Bij-
beltekst. Samenzang. Een feest. Kerst en Pasen. Het kruis.
Een kribbe. De weg die Jezus gaat en nieuwsgierig maakt.
Op die momenten word ik nieuw geboren, gevonden.

Jezus maakt het leven transparant. Leven is kwijtraken en
toch zelf niet verloren gaan. Leven kan bitter zijn en toch
zelf niet verbitterd raken. Dat het licht wordt, dat het licht
weer gaat schijnen kun je niet afspreken en toch is mijn
leven niet donker. In deze spanning vieren wij Advent en
Kerst. In verbondenheid met elkaar, kribbe en kruis, sterk
en zwak, gezond en ziek.
Verbonden met Jenny Wiersma, hopend dat haar leven
transparant blijft en het licht gevoeld mag worden. Verbon-
den met mensen aan huis gebonden, afnemende gezond-
heid. Ik hoop dat de komende tijd een diepere laag in ons
open mag maken. Dat ons hart geraakt mag worden in de
beweging van donker naar licht. Ook hoop ik dat u niet
vergeet dat al deze woorden in drie woorden samengevat
kunnen worden: Jezus maakt nieuwsgierig!

We wensen elkaar gezegende dagen toe!
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Kerkdiensten
Inclusief Jeugdactiviteiten
(zie ook Zondagsm@il)
Aanvang 10 uur, tenzij anders vermeld
 
Zondag 27 november
Eerste Advent
m.m.v. de cantorij
Viering van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra 
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / Missio-
nair werk en kerkgroei
 
Zondag 4 december
Tweede Advent
Voorganger: Ds. A. van Nierop, Zwijndrecht
Collectes: St. De Instap, Arnhem / Pastoraat en Eredienst
/ Pastoraat – toerusting vrijwilligers
 
Zondag 11 december 10.00 uur
In deze viering is er aandacht voor de band met onze
Partner-gemeente in Brandenburg
Derde Advent
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en Ere-
dienst / Amnesty International
- 16.00 uur Korte Avondmaalsviering
- 19.00 uur Taizé-viering
 
Zondag 18 december
Vierde Advent
Voorganger: Ds. Th. de Zwart, Arnhem
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en Eredienst
/ Werk aan de kerk
 
Zaterdag 24 december 22 uur
Kerstnachtviering
m.m.v. de cantorij o.l.v. Herman Schimmel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting  / Pastoraat en Eredienst /
Solidaridad
 
Zondag 25 december
Kerstmorgen
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en Ere-
dienst / Kinderen in de knel - Pakistan
 
Zondag 1 januari 2017 11 uur
Nieuwjaarsviering
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en Eredienst
/ Werk aan de kerk
 
Zondag 8 januari
Viering van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / St.
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
 

Zondag 15 januari 
Voorganger: Ds. Jan ter Avest, Arnhem
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en Ere-
dienst / Eenheid en Oecumene
 
Zondag 22 januari
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / Cate-
chese en Educatie
                                                                                 -
                                      
Zondag 29 januari
Leprazondag
Voorganger: Mevr. E. Morelissen
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en Ere-
dienst / Missionair werk en Kerkgroei
 
Zondag 5 februari
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. Het Kruispunt, Arnhem / Pastoraat en Ere-
dienst / Werelddiaconaat
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Ga je mee??
Advent en Kerst 2016
Matthijs Glastra

Het kerstverhaal is een verhaal van mensen die op reis zijn. 
Niet vrijwillig, geen leuk vakantiereisje naar een plekje dat
ik heb uitgekozen en  waar ik graag heen wil. Nee, mensen
zijn gedwongen op reis. Je moest je laten inschrijven voor
de burgerregistratie (en belastingdienst). Je moest op reis.
Niet omdat je het zelf wilde . . .
Als wij kerst vieren ‘moet’ er niet zo veel. We vieren het
naar onze eigen keuze: wat & hoe zullen we het dit jaar
vieren? Met of zonder pakjes. Met wie wel en wie niet. Hoe
vaak en veel iets samen met  de familie. Viergangen-menu
of boerenkool. Aan het kerstdiner elkaar vertellen wat je
hoop geeft. Hoeveel kerstvieringen dit jaar.  Wel of geen
boom. Nog nieuwe kleren kopen???? Wat veel keuzes!

Op weg naar de kerststal willen we dit jaar daar bij stil
staan: waar kies ik voor? In welke rij sluit ik mij aan? Wie
zal ik straks ontmoeten in de kerststal, wie zijn dat – wat
zijn dat voor mensen die het Kind willen opzoeken en vol-
gen? In de kerststal zullen we vaste bezoekers en onver-
wachte en ongeziene bezoekers ontmoeten. Familie, vrede,
een kind geboren kent ook een schaduwkant: dat je niet
thuis bij je vader en moeder opgroeit. Dat er op veel
plekken geen vrede is op aarde. Dat het fijn is voor Maria
dat ze in verwachting is, maar soms schrijnt het gemis. Met
de kinderkerk willen we deze rij mensen zichtbaar maken.
Met  Kerstavond en Kerstmorgen worden mensen uit onze
kring uitgenodigd om te vertellen waarom zij graag het
spoor van het Kind willen volgen.  Om te vertellen welke
mensen jou daarbij soms op weg helpen en houden, wie
zijn inspirerende voorbeelden. Heel benieuwd  wie we dan
in de stal mogen ontmoeten en hoe vol het wordt!
De reis eindigt in de stal: ‘heaven in our arms’, het kind
wordt in onze handen gelegd. We beginnen op de eerste
advent met brood en wijn ons in handen gegeven. We
komen onderweg onze vrienden tegen uit Brandenburg. We
zingen mee met de broeders van Taizé. En elke Advents-
zondag krijgen we een lichtje mee naar huis om zo naar
het licht toe te groeien.
1e advent:    God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.
2e advent:    Met het licht van uw ogen, zegen ons.
3e advent:    Jullie zijn het licht in de wereld.
4e advent:    Kerst: Gods licht schijnt overal.
 

Bij de vieringen
Matthijs Glastra
 
11 december  – 16.00 uur korte avondmaalsviering
Soms kan leeftijd, een kwetsbare gezondheid of iets anders
een beperkende reden zijn om een morgendienst mee te
maken. Vanmiddag een korte viering rondom brood en wijn.
Licht voor onderweg, iedereen welkom!
NB Deze viering stond eerst aangekondigd voor 27
november, maar is verplaatst naar deze middag!!
 
11 december   19.00 uur Taizé-viering

Stapellied
voor de Adventszondagen
 
 
“Een ster laat mensen weten”

(melodie: Nu daagt het in het Oosten, Lied 444)
 
Refrein:
Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij
 
1e advent
Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.
 
2e advent
Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.
 
3e advent
Wie hoopt kan blijven wachten,
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten
komt nu al iets op gang.
 
4e advent
De hemel helpt je hopen
met woorden in de nacht.
Houd dan je oren open,
want God wekt nieuwe kracht.
 
5 Kerstmorgen
Nu wordt het licht geboren.
Zo kwetsbaar als een kind
laat God hier van zich horen.
De  vrede overwint



 

Kerstviering ouderen
Geef liefde … allen van harte welkom
Ada van Arkel
 
Zoals ieder jaar wordt er door de diaconie een kerstviering
op maandagmiddag in de week voor kerst georganiseerd.
Op 21 december 2016 begint deze middag om 15.00 uur
met een viering. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee klaar
en bent u van harte welkom!
We willen het thema ‘Geef liefde …. ‘ benadrukken tijdens
deze middag. Ook al bent u nog geen 75+, toch bent u
allen van harte welkom. Gemeenteleden van 75 jaar en
ouder worden persoonlijk uitgenodigd.
De inhoud van de viering en het verloop van de middag en
avond worden door de diaconie samen met Matthijs Glastra
voorbereid. De avond wordt naar goede gewoonte afgeslo-
ten met een broodmaaltijd.
U kunt zich aanmelden bij één van onderstaande personen.
We hopen dat we op uw aanwezigheid kunnen rekenen!
 
José Knol – Wendelaar Bonga - tel. 06 13 90 99 63 -      
joseknolwb@hotmail.com
Ada van Arkel -                         tel. 06 44 72 05 55 -     
adavanarkel@gmail.com           
Willianne Langeweg -                tel. 06 27 13 19 10 -     
willianne_langeweg@hotmail.com

Lepra in Myanmar
Van de Leprazending
Aly Vrijhof
 
Lieve gemeenteleden,
 
Ik ben zeer verheugd om jullie te kunnen mededelen dat
we 20 januari 2017 weer naar Myanmar vertrekken. We
zullen 2 weken gaan werken in het Lepra ziekenhuis van
Malwlamyine, waar we de voorgaande jaren ook zijn ge-
weest. Ook ga ik dit jaar les geven aan de operatieassis-
tenten van het ziekenhuis. Vanaf begin 2017 krijgt de Le-
prazending geen directe financiële steun meer van de
overheid. Voorgaande jaren heeft de Leprazending mijn reis
betaald. Ik heb mij daarom als doel gesteld om door

sponsoring mijn vliegticket en de kosten van binnenlands
vervoer (busvervoer) bij elkaar te sparen. Deze kosten
bedragen 1500 euro. Hierdoor kan men het geld dan weer
besteden aan de zorg van lepra patiënten.
 
Helpt u mij op weg??? Alvast heel erg bedankt!
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL49INGB0000889889 t.n.v de Leprazending Apeldoorn.
Graag o.v.v reis Aly Myanmar 2017
 
De opbrengst van de boekenmarkt wordt besteed aan
hulpmiddelen voor revalidatie. We zullen ter plekke bekijken
waar behoefte aan is en dit regelen met de afdeling fysio-
therapie van het ziekenhuis.
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"Hart van het christendom"
bij de start van een nieuwe gesprekskring
Matthijs Glastra

Het leek een kleine verandering  toen Copernicus in 1543
beweerde  dat ons zonnestelsel niet om de aarde draait,
maar om de zon . . maar het veranderde alles. De manier
waarop mensen naar de beweging van de planeten keken,
het bewustzijn van onze plek in het heelal: niets bleef
hetzelfde, alles begon te draaien. Dit was geen detailver-
andering maar een verandering van het geheel. In Europa
ontstond een nieuwe omvattende zienswijze op ons men-
selijk bestaan. Men noemde dit nieuwe verstaan het Coper-
nicaanse paradigma.

Marcus Borg (1942-2015, Amerika) schrijft in zijn boek over
een soortgelijke verandering in het geloof van veel mensen
en van zichzelf. Naast (soms tegenover !) het oude para-
digma dat de Bijbel leest als een letterlijk, feitelijk en on-
feilbaar verslag van een goddelijke openbaring; waarin
goddelijke autoriteit en oorsprong centraal staan; waar
geloven vooral betekent dat ik uitspraken ‘voor waar moet
houden’ en heel zwart wit het antwoord op de vraag is
‘waarom zou ik geloven?’’: ter wille van de verlossing later...
zijn er ook andere zienswijzen op het geloof ontstaan. En
daarin gaat het niet om de verandering van een klein detail,
maar in het ene verandert alles mee. Ik geloof, zegt Borg,
nu meer beeldend dan letterlijk. Niet absoluut, maar sacra-

menteel: in en door de momenten en dingen van het leven
heen kan God soms oplichten. En ik lees de bijbel niet als
onfeilbaar, maar door mensen doorgegeven in een histo-
risch proces.
Het oude paradigma beziet dit nieuwe vaak als een reduc-
tie, een slap aftreksel van het oude geloof. Alsof je alles nu
alleen maar in twijfel trekt. Om zijn eigen geloofsontwikke-
ling te kunnen duiden en verstaan plaatst. Borg beide pa-
radigma’s scherp tegenover elkaar, maar probeert hij tege-
lijkertijd bruggen te bouwen tussen beide visies.
Het gaat niet om meer of minder geloven, of om het losla-
ten van je oude geloof, maar om anders geloven. De
Nederlandse vertaling kreeg als passende ondertitel mee:
'modern geloof en de traditie' !
Zijn boek is ingedeeld in twee hoofddelen. In het eerste
deel bespreekt hij de christelijke traditie. Geloof, Bijbel, God
en Jezus. Het tweede deel gaat over de vraag wat de
christelijke traditie voor het leven (van christenen) vandaag
betekent. De christelijke boodschap wil mensenlevens
persoonlijk transformeren, maar niet minder de samenle-
ving veranderen. Het één (het persoonlijke) mag niet
worden uitgespeeld tegen het ander (het politiek-sociale).
Het gaat om nieuw geboren worden en het Koninkrijk van
God op deze aarde.

Iemand typeerde Borgs manier van theologiseren met: ‘niet
de schaar erin zetten, maar het vergrootglas gebruiken’

Er starten twee kringen: 
Avondkring 20.00 – 21.30 uur op woensdagen
18 januari, 1 februari, 15 februari en 8 maart
 
Morgenkring 10.00 – 11.30 uurop donderdag
19 januari, 2 februari, 16 februari en 9 maart
 
Plaats: Protestantse Kerk te Huissen
Boek: Marcus Borg, “Het hart van het christendom – modern
geloof en de traditie”, € 16,=
 
Programma voor 4 keer:   
1e  inleiding – wat is geloven (1,2)
2e  de traditie bijbel – God – Jezus (3,4,5)
3e  christelijk leven – persoonlijke spiritualiteit (6,8,9)
4e  christelijk leven – geloven en de sociaal politieke
      praktijk (7,10,11)
 
Wie mee wil doen: graag opgeven bij Matthijs Glastra,
06 2129 4143 / matthijsglastra@kpnmail.nl
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Mooie buren &
een mooie viering
terugblik op viering van 16 oktober
Matthijs Glastra

Wat  een grappige illustratie: dat je een pijltje tekent waar
het eigenlijk overbodig lijkt. Dat zie je toch direct dat het
een poes is en een hond. Kijk, dat je even uitlegt dat het
de buurman en buurvrouw zijn is OK, maar die poes en
hond …
Na de viering van 16 oktober zijn er vanuit de gemeente
een aantal reacties teruggekomen. Ik vergelijk dat met het
zetten van een pijltje. Kijk daar nog eens goed naar! Wat
veel terugkwam:  een ontspannen en gezellige viering, fijn!
Mooi om met al die verschillende achtergronden zo samen
ons geloof te vieren en te delen. Het was te eenzijdig: té
veel van de groep en te weinig van onszelf. Fijn om opwek-
kingsliederen te zingen. Ik miste onze dominee – mocht ie
niet meedoen? Erg veel reclame voor die groep.
De viering is gezamenlijk voorbereid (de groep, predikant
, kerkenraad) en komt voort uit een lang geleden gemaak-
te afspraak: als jullie ‘ons huis’ gebruiken voor jullie ont-
moetingen, vinden wij het  over en weer fijn dat we weten
wie we zijn. In deze viering maken we graag ruimte om
met jullie kennis te maken.
Namens onze gemeente heb ik de viering geopend met de
begroeting en afgesloten met de zegen. De invulling van
de viering - de liederen, dienst van het Woord en de gebe-
den – zijn door de  groep zorgvuldig ingevuld. En zo konden
we heel goed kennis nemen van en  kennis maken met 
onze goede buren.
Ik denk dat er nog iets meer is gebeurd: het was geen
kennis  (informatie) over deze groep, maar zij hebben ons
laten ervaren en delen in hun geloofsbeleving. En waar de
een  daarbij de gemeenschappelijkheid en verbondenheid
heeft ervaren, voelde de ander het als te eenzijdig . Was
er nabijheid en distantie, herkenning en vervreemding. We
hadden dat  meer moeten mengen en mixen ? Wellicht, en
een volgende keer zullen we dat zeker meenemen,  maar

door alles te  mengen weten we soms écht  te weinig wat
de ander beweegt.

In de werkgroep  VIEREN werd bij alle reacties vooral  het
belang van de pluriformiteit benoemd: misschien net zo iets
als Taizé-vieringen , op een ander moment van de zondag ?
Wat vaker zang-avonden, sing-inn? Hoe beperkend en
bepalend zijn de grenzen van het kerkelijk liedboek: valt
er  niet  veel meer te zingen (zijn wij momenteel niet te
eenzijdig ?).
Hoe open zijn onze vieringen? Meer opwekkingsliederen
zingen of toch maar niet omdat ‘deze liederen mijn geloofs-
beleving niet vertolken’ ? En wat ook vaker genoemd wordt
(en dat heeft niets met deze viering te maken!!): er zijn te
veel  bijzondere diensten en vieringen,we  vinden het fijn
om ‘gewoon onze eigen dominee te horen’.
 
Liturgie moet je vieren en niet er over discussiëren.  Dit
stukje is vooral bedoeld om te laten weten dat de pijltjes
gehoord en gezien zijn. Dat het goed is dat er ruimte is voor
verscheidenheid. Dat  er in onze vieringen behoefte is aan
een eigen herkenbare identiteit  en huis-stijl. Dat we mis-
schien vaker vieringen met verschillende mensen moeten
voorbereiden.  En dat dominee Matthijs het nog steeds elke
keer weer fijn vindt om in al die verschillende vieringen
voorganger van de hele gemeente te mogen zijn.
In deze bijdrage klinken de stemmen door van gemeente-
leden, van de  werkgroep VIEREN en van de kerkenraad .

Gedachtenisdienst
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Huissen bij Kaarslicht
Ada van Arkel

Zaterdag 10 december 2016 wordt “Huissen bij Kaarslicht”
georganiseerd.
Wist u dat ook ons kerkgebouw tijdens dit inmiddels regi-
onaal bekende evenement voor iedereen geopend is? We
willen als kerk gastvrij en open zijn en onze blik naar buiten
richten. Daarom ontvangen we al elf jaar diverse koren en
inmiddels honderden luisteraars en belangstellenden.

Vanaf 18 uur kunt u binnenlopen, mensen ontmoeten en
luisteren naar koren die een concert zullen geven. Ieder
koor heeft een half uur om u in kerstsfeer te brengen.
Gospelkoor Promises zal één van de optredende koren zijn.
De concerten hebben een inloopkarakter dus u mag in de
zaal gaan zitten maar kunt komen en gaan wanneer u dat
wilt.
In en om de kerk zijn kaarsen die voor een sfeervolle ver-
lichting zorgen. De kerkzaal en de hal zullen vol luisteraars
staan. In de hal kunt u terecht voor warme kerstdranken
en kleine kerstgeschenken. Er kan de hele avond Glühwein
en warme chocomel worden gekocht voor slechts € 1 per
consumptie.

U bent van harte welkom op 10 december in ons kerkge-
bouw.

P.S. We hebben een 2 - 4 vrijwilligers nodig om te helpen
bij de voorbereiding, de verkoop en een welkom bij de deur.
Opgeven kan bij mij.



gevoed worden, wil je vieren, wil je leren. Iets doen,  maakt
dat je gevoed wordt. Het doet een appèl op wat je kunt
geven.
 
Met o.a. dit in het achterhoofd is na een boeiende gedach-
tewisseling het unanieme besluit genomen onderstaande
‘bestuursvorm’ te kiezen:
Suggesties en bestaande activiteiten vanuit de gemeente
in de afgelopen drie jaar zijn in de besluitvorming meege-
nomen.
 
Elke werkgroep werkt vanuit zijn eigen verantwoordelijk-
heid en bevoegdheid. Op deze manier krijgen gemeentele-
den ook de kans om bij een of meerdere activiteiten voor
langere of kortere tijd aan te sluiten zonder de verplichting
ambtsdrager te worden. Elke taak-/werkgroep is zelfstandig
en brengt verslag uit aan het moderamen dat zorg draagt
voor borging, toetsing, kwaliteit en voortgang. Voor Matthijs
biedt deze structuur speelruimte om in meerdere groepen
(al dan niet op verzoek) te participeren. Daarnaast biedt
het ondersteuning bij (de uitvoering van) het jaarplan,
maakt het de verbindende rol als predikant helder en biedt
het handvatten voor prioritering. De plaatselijke regeling
zal hierop moeten worden aangepast.
 
Symbolisch verbeelden we de structuur via een bloemvorm:

Marja Huson-Ter Avest
 
Als kerkenraad komen we negen keer per seizoen bijeen
(incl. twee thema-avonden). Deze thema-avond staat de
besluitvorming over onze organisatiestructuur centraal. Op
welke wijze gaan we de komende drie tot vijf jaar effectief
en verbindend aan de slag? Daarbij rekening houdend met
de drie speerpunten uit het jaarplan: tafelgesprekken/-
groothuisbezoek, gebouw, jeugd. Verderop in dit nummer
van Sjaloom! schetsen we de totstandkoming van het
unanieme besluit om tot een andere structuur en werkwij-
ze over te gaan.
Vanaf het moment dat we op zoek zijn gegaan naar een
nieuwe predikant vroegen we ons af ‘Wie zijn we eigenlijk
als Protestantse Gemeente in Huissen? En wat voor ge-
meente willen we zijn?’ Naar aanleiding van enquêtes en
gemeente-avonden hebben we deze vraag als volgt beant-
woord: ‘De Protestantse Gemeente Huissen is een gemeen-
te die midden in de wereld staat en open staat voor ver-
schillen, variatie en verandering. Zij hecht veel waarde aan
onderlinge betrokkenheid en gastvrijheid.’
Van daaruit werden vier speerpunten geformuleerd: 1)
vernieuwing en variatie in viering en liturgie, 2) aandacht
voor de leeftijdscategorieën die nu gemist worden, 3)
openheid en gastvrijheid in de praktijk brengen en 4) de
mogelijkheden die ons kerkgebouw heeft, nog meer benut-
ten.
 
Met Matthijs zijn we hiermee aan de slag gegaan. Op di-
verse gemeenteavonden en gespreksavond hebben we
gesproken over wat ons verbindt met deze geloofsgemeen-
te: wat zoek je, wat heb je nodig en wat heb je de ander
te bieden in relatie tot je geloof? Wat is het grote samen in
dit geheel? Steeds meer ging het over onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid en niet alleen maar een kerkenraad
die van alles bedenkt en besluit. Maar met gemeenteleden
die zeggen ‘dit is onze kerk en daar gaan we voor’.  
 
‘Vorm volgt inhoud!’ zei Matthijs in zijn sollicitatiegesprek
en dat ligt aan de basis van ons besluit. De kerkenraad
bestaat al enige tijd uit een kleine groep gemeenteleden
die verantwoordelijkheid draagt voor het grote geheel. Het
wordt steeds lastiger om mensen te vinden die zich voor
korte of langere tijd willen verbinden aan een taak of acti-
viteit, laat staan ambtsdrager zijn. De voorgestelde struc-
tuur ondersteunt enerzijds Matthijs t.a.v. de speerpunten
bij zijn werk in de gemeente. Anderzijds kan het vorm geven
aan en ondersteunend zijn bij geloven. Want geloven doet
iets met mensen, met jezelf, met God. Als gelovige wil je

Gemeente-zijn, nieuwe stijl



Uit de kerkenraad
van 10 november 2016
Marja Huson-ter Avest
 
Opening en sluiting met sprekende gebeden van Toon
Hermans worden verzorgd door Ria Berends. Aan de orde
komen o.a.:
 
• College van diakenen: deelname Kerk in actie ‘Brei een
hart’. Op woensdagmiddag 23 november a.s. wordt een
knutselmiddag georganiseerd. De Scheppingszondag
vraagt om een eigentijdsere benadering.
• College van kerkrentmeesters: het orgel zal worden ge-
restaureerd en de dakruiter geschilderd. Er zijn opnieuw
enkele gegadigden die een van onze ruimtes willen huren.
• Werkgroep pastoraat: initiatief om een bijeenkomst met
en voor nieuw ingekomen gemeenteleden te organiseren
• Werkgroep vieren: suggestie is gedaan om de vieringen
thematisch te organiseren en de kern van ons gemeentezijn
te laten klinken.
 
Overige gesprekspunten:
• Nieuwe structuur moet ‘het doen mogelijk maken!’ Dat
vraagt om een heldere beschrijving van taken en
verantwoordelijkheden per werkgroep. Ook moet het dui-
delijk zijn hoe je aan kunt sluiten.
• Mission statement PKN Huissen is naast ‘open en gastvrije
gemeente’ ‘een plek waar je geïnspireerd kunt worden om
te geloven en te doen’.
• Positieve respons op wekelijkse artikelen in Het
Gemeentenieuws
• Deelname aan Kerststallentocht woensdag 28 december
a.s. van 13.30 – 17.30 uur.
• Speciale vieringen: er ontstaat een levendige discussie
n.a.v. de viering ‘goede buren’ op zondag 16 oktober jl. die
in deze vorm eenmalig is, maar zeker een vervolg zal krijgen.
In de decembervergadering zal het onderwerp ‘vieringen’
een vervolg krijgen.
 
De conceptbegroting 2017 van College van kerkrentmees-
ters en diakenen wordt voorlopig vastgesteld en
goedgekeurd. Na publicatie in Sjaloom! zal in de januari-
vergadering de begroting definitief worden vastgesteld en
goedgekeurd. Met dank uiteraard aan penningmeesters en
administrateur.



 

Brei een hart!
Doe mee met de actie van de diaconie
Ada van Arkel
 
Als kerk (diaconie) willen we meedoen aan de kerstactie
‘Brei een hart’. Een hart als teken van liefde voor de ander!
De ander is in dit geval de vluchteling in Lingewaard. We
vragen u om een hart te maken. Figuurzagen, breien, haken,
naaien, alles is toegestaan!     Kijk op Pinterest voor hart-
ideeën: www.pinterest.com/kerkinactie
Daarom is er op woensdag 23 nov. 2016 vanaf 14.00 uur
een middag georganiseerd om dit met elkaar te doen in
onze kerk. Een aantal enthousiaste mensen – Mariette,
Margreet, Rina - heeft dit idee opgepakt. Materiaal zelf
meebrengen mag, maar is niet noodzakelijk. Voor koffie/-
thee wordt gezorgd. U bent van harte welkom!
 
Samen breien is toch veel gezelliger.Gratis adventsapp

van Kerk in Actie
Ada van Arkel
 
Kerk in Actie brengt deze Kerst een gratis adventsapp uit.
De app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvol-
le manier willen toeleven naar kerst.
Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commer-
cie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons
vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met
Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier
op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal
hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen
met anderen.
De adventsapp van Kerk in Actie helpt je daarbij. De app is
een mooi vormgegeven en inspirerende digitale advents-
kalender met een christelijke focus.
De app is vanaf eind november gratis te downloaden via
Google Play en de iTunes App Store.

Thema “Geef liefde”
diaconale uitstraling tijdens de Advent
Ada van Arkel
 
In de tijd voor Kerst wordt in onze kerk iedere Adventszon-
dag een nieuwe kaars aangestoken. Om dit licht van liefde
meer kracht bij de zetten geeft de diaconie op de vier Ad-
ventszondagen een kaarsje mee aan de uitgang. Een
speciaal kaarsje met iedere zondag een andere inspireren-
de tekst.
Het licht dat u meekrijgt is ook bedoeld als aandacht voor
de mens die altijd achter de collectiedoelen herkenbaar is.
Uiteindelijk is het onze medemens die ondersteund wordt
door uw bijdrage!
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Uit de Pers   
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn
 
Verdeeldheid kunnen we ons niet meer permitteren.
Kiezen we voor een langzame dood - of de opstanding van
het lichaam van het christelijk geloof? Zo scherp stelde
Pinkstervoorganger Samuel Lee het tijdens de derde
Nationale Synode, in Dordrecht. ,,Het is een historische
dag", vond hij.
 
Belder kaart nood christenen in Vietnam aan. 
Europarlementariër B. Belder (SGP) heeft donderdag in het
Europees Parlement de nood van christenen in Vietnam
aangekaart. „Vietnam opereert zelfs met een speciale
religieuze politiemacht om het gehele geestelijk leven te
controleren”, aldus Belder.
 
De Evangelische kerken in Duitsland. 
De evangelisch luthersche kerken zijn na de katholieke kerk
het sterkst vertegenwoordigd in religieus Duitsland met
meer dan 25 miljoen leden, enkele honderdduizenden
minder dan de katholieke kerk. Het overkoepelend orgaan
van deze kerken is het EKD. Deze protestantse kerken zijn
evenzeer verweven in de Duitse samenleving als de
katholieke kerk.
 
Er klinken weer gedeeltelijk kerkklokken in Mosul.
Leden van een christelijke militie luidden de kerkklokken in
Bartella. Het is een van de oudste christelijke streken ter
wereld waar ook andere minderheden wonen.

 
Amerikaanse christenen stemden Trump.    
Amerikaanse christenen durfden veelal op Trump te
stemmen omdat hij namelijk een wijze, gelovige en
stabiele ‘running mate’ koos: Mike Pence.
 
Felle brand verwoest historische kerk.
De torenspits van de Sint Laurentius-kerk in Weesp is 8
november 2016 door brand ingestort.
 
Promises zingt 24 december 2016 in  Veenendaal.
Tijdens de Kerstnachtdienst in de “Sola-Fide kerk” in
Veenendaal zingt het Gospelkoor Promises enkele nieuw
ingestudeerde kerstsongs die ook `s avonds tijdens
“Huissen-bij-kaarslicht” op 10 december a.s. in de pkn-kerk
in Huissen gepresenteerd worden.
 
De volgende editie van The Passion in Leeuwarden. 
Op verschillende locaties zullen op 13 april 2017 (Witte
donderdag) fragmenten uit het verhaal over de laatste uren
van Jezus nagespeeld worden. De scenes worden aange-
vuld met bekende muziek en de liederen worden voorna-
melijk gezongen en vertolkt door bekende Nederlanders.
Parallel wordt in processie een lichtend kruis door de stad
naar de hoofdlocatie op het Zaailand bij het Fries Museum
gedragen.



 

September 2016  
Rudolphstichting   46,10
Vluchtelingenwerk   38,92
St. Leergeld   61,60
Vredeswerk - Kerk in Actie   71,10
Kinderhospice Binnenveld   46,57
Totaal september 264,29
Oktober 2016  
Stoelenproject De Duif   49,23
Roosevelthuis   38,95
Voedselbank Arnhem e/o   68,30
Stichting Loes, Huissen   71,00
Wereldvoedseldag Kerk in Actie   81,90
St. Leergeld   43,69
Voedselbank Arnhem e/o   73,55
Hervormingsdag - Nigeria   76,40
Totaal oktober 503,02

Opbrengst collectes
diaconie september/oktober 2016
Jan Rietveld
 

Namens de uiteindelijke ontvangers van deze bedragen,
hartelijk dank voor uw ondersteuning !

Rudolphstichting
Collecte 24 december
Jan Rietveld
 
In het jeugddorp De Glind wonen zo’n 150 uit huis ge-
plaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen
kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan onder meer
om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen
van de ouders. Ook lichamelijke en/of verstandelijke be-
perkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf, waar
de ouders geen raad mee weten, spelen een rol. De Ru-
dolphstichting zorgt voor verschillende voorzieningen in het
dorp De Glind, zoals het zwembad, de kinderboerderij en
het dorpscentrum. In dit dorpscentrum, Glindster, komen
de jongeren sporten, muziek maken of gezellig in de soos
rondhangen. Via een leertraject kunnen zij praktijkervaring
opdoen in bij voorbeeld de horeca. Zij krijgen daarmee, net
als de kinderen die opgroeien in “gewone” gezinnen, de
kans die ze verdienen.

Kinderen in de Knel
Kerstcollecte
Jan Rietveld
 
Er worden veel gezonde kinderen geboren, die soms al snel
superintelligent blijken te zijn. Ook worden kinderen gebo-
ren met een handicap, lichamelijk of verstandelijk of beide.
In grote delen van de wereld weten de ouders niet goed
hoe ze met hun gehandicapte kind moeten omgaan. Ze
verbergen hun kinderen en schamen zich voor hen. Som-
migen zien de handicap als een straf van God. De partner-
organisatie van Kerk in Actie in Pakistan, NOAD, steunt deze
ouders en hun kinderen om hun een volwaardige plaats in
het gezin en de samenleving te geven door liefde en aan-
dacht, goede medische zorg en juridische ondersteuning.
Met deze ontwikkeling bloeien de kinderen op en lachen
weer!  En ook de ouders lachen weer! Deze collecte is
speciaal bedoeld voor de gehandicapte kinderen in Pakistan.
Met uw gift geeft u deze kinderen de liefde die zij zo nodig
hebben!
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Begrotingen 2017
Roelof Smelt
 
In deze Sjaloom! treft u de begrotingen 2017 aan van het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij zijn van maandag 28 november t/m vrijdag 2 december
ter inzage bij de administrateur.
Wel graag eerst afspraak maken via telefoon 0620391482
of administrateur@pknhuissen.nl
 
Volgend jaar zijn we van plan een aantal grootschalige
projecten uit te voeren:
Buitenwerk van het kerkgebouw: € 17.000
Schilderwerk torentje (ruiter): € 6.750
Stiltehoek: € 5.000
Restauratie orgel: € 10.000
 
U ziet een groot bedrag aan groot onderhoud. Hoewel we
al veel gereserveerd hebben en we ook kunnen rekenen op
subsidies, vragen we u toch om hulp en extra (financiële)
bijdragen. In de volgende nummers van Sjaloom! hoort u
meer van ons.

 Kerk  
 Juni 2016  
 Pastoraat en Eredienst €    205,69
 Werk aan de Kerk €      40,08
 Totaal €    245,77
 Juli 2016  
 Pastoraat en Eredienst €     215,85
 Werk aan de Kerk €     168,60
 Jeugdwerk PKN (landelijke

afdracht)
€       72,50

 Totaal €     456,95
 Augustus 2016  
 Pastoraat en Eredienst €      132,80
 Werk aan de Kerk €      116,32
 Totaal €      249,12
 September 2016  
 Pastoraat en Eredienst €      163,87
 Werk aan de Kerk €        57,25
 Missionair werk en kerk-

groei (landelijke afdracht)
€        51,32

 Jeugdwerk PKN (landelijke
afdracht)

€       48,35

 Totaal €      320,79
 Oktober 2016  
 Pastoraat en Eredienst €      217,08
 Jeugdwerk eigen gemeente€        39,90
 Kerk en Israël (landelijke

afdracht)
€        64,80

 Totaal €      321,78

Kerkrentmeesters
Opbrengst collectes juni, juli en aug 2016
Ruud Viëtor
 

Er is een gift van € 50 binnengekomen met de volgende
omschrijving :
Gift voor liefdevolle ontvangst als wij op route zijn, uit
Papendrecht.
Namens Kerkrentmeesters: alle gevers hartelijk dank!
,
 

Verjaardagsfonds
Arie Vermeer
 
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons gehoord
heeft. De medewerkers zijn begin oktober 2016 bij elkaar
gekomen voor de telling over het 1e, 2e en 3e kwartaal van
2016. Na alles geteld te hebben kwamen we uit op het
mooie bedrag van € 1403,39 waar wij alle deelnemende
jarigen hartelijk voor willen bedanken. Helaas hebben en-
kele medewerkers zich genoodzaakt gezien met dit werk te
moeten stoppen. Graag willen wij hen hartelijk bedanken
voor de prettige samenwerking en hun inzet. Het zal dui-
delijk zijn dat wij dringend nieuwe medewerkers zoeken om
de open gevallen plaatsen te kunnen opvullen. Wat zou het
fijn zijn als aan deze oproep twee nieuwe medewerkers
spontaan aanmelden, in het belang van onze gemeente.
Graag willen wij nogmaals herhalen dat voor diverse doelen
binnen onze kerkelijke gemeente men bij het verjaardags-
fonds een verzoek kan doen voor een geldelijke bijdrage.
Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met
mevr. Wil Autsema Churchillstraat 16 telefoon 3254997.
Onze medewerkers wensen u voor straks Goede Kerstdagen
en een Mooie Jaarwisseling.
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‘A Festival of Nine  
Lessons and Carols’
in Apeldoorn en Huissen
Muzikale belevenis in romantische Engelse kerstsfeer

Kamerkoor Capella Arnhem geeft in december 2016 twee
bijzondere concerten in de beroemde Engelse traditie van
'A Festival of Nine Lessons & Carols'.
De Mariakerk in Apeldoorn en het Dominicanenklooster in
Huissen zijn de sfeervolle locaties waar het publiek kan
genieten van prachtige muziek in een warme, romantische
kerstsfeer.

Oorspronkelijk afkomstig uit de Anglicaanse kerk, is 'A
Festival of Nine Lessons & Carols' inmiddels wereldwijd een
geliefde traditie. Het programma bestaat uit een combina-
tie van koorzang, lezingen en samenzang. In de uitvoering
door Capella Arnhem is de koormuziek Engelstalig en zijn
de samenzang en korte meditaties in het Nederlands. Naast
bekende kerstliederen staan werken van onder andere
Parry, Gardner, Rutter, Lloyd Webber en Warlock op het
programma. De uitvoeringen staan onder leiding van diri-
gent Jan van Dijk. Verder werken mee Henk Linker (orga-
nist), Peter Baas (lector) en Maaike Woertink (trompettiste).

De uitvoeringsdata:
Za 17 dec., Mariakerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn
Vr 23 dec., Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen
Beide concerten beginnen om 20.00 uur. Kaarten kosten
12,50 euro (7,50 euro voor kinderen/jongeren) en zijn te
bestellen via www.capella-arnhem.nl of verkrijgbaar aan de
deur. Voor meer informatie, mail naar
info@capella-arnhem.nl. www.capella-arnhem.nl
www.facebook.com/KamerkoorCapellaArnhem

Dhr JA Broenink    Langekerkstr.31 6851BM Huissen
Mw MMA Pater Markt 19  6851AG  Huissen
Dhr. C.W. de Koning Waterkant 10  6852LK  Huissen
Dhr JHH ten Broeke Stadswal N. 17 6851VG  Huissen
Mw G ten Broeke-
Hermsen

Stadswal N. 17
 

 6851VG  Huissen
 

Dhr JC van Harn Helmichstraat 22
k 119

 6851CC  Huissen

Mw JH van Harn-Stap Helmichstraat 22
k 119

 6851CC  Huissen

Dhr PG Bouma Stulp 12  6852EL  Huissen
Dhr AJ Dijkgraaf Koerierstraat 19 6852TA  Huissen
 
Vertrokken

 
Oud adres

 
Nieuw adres

Mw JM Sprokkereef-
Kalkhoven

Brink 42,
6852EE Huissen

 Thuvinepark 125,
 6921AR Duiven

Mw S Borgman
 

Schaapsdam 1c,
6852LA Huissen

 Bodegraven
 plantsoen16,
 6843ED Arnhem

Overschrijvingen   
Mw H de Wit
 
 
 
 
 
 

Schouw 4,
6852DK Huissen
Van Prot.Gem.
Huissen
 
 
 
 

 
 
Naar De Vrijz.
Prot. Arnhem
 
 
 
 

Ledenmutaties
28 september t/m 10 november 2016
Shelly Goes
 
Inschrijvingen

19




