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“Ik lief het leven"
Matthijs Glastra
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Scripties en werkstukken op school moesten vaak beginnen met een voorwoord. Bijna altijd werden die 
als laatste geschreven, als ik alles een beetje had uitgeformuleerd en wist waar ik was uitgekomen. Het 
voorwoord werd geschreven vanuit het einde. Op een zelfde manier zijn de bijbelverhalen in het Nieuwe 
Testament geschreven: vanuit het einde, het geloof in de opstanding, zijn daar de verhalen en 
geschiedenissen omheen verteld. Evangeliën en brieven zijn geen voorspellende berichten, maar 
pogingen om achteraf onder woorden te brengen wie Jezus is geweest. Dat hij leeft, aanwezig blijft, bij 
ons blijft. En dan raakt de diepere beeldspraak: als een voorwoord geschreven wordt vanuit het einde, 
wat schrijf ik dan als het einde nooit het einde is!? 

Ik schrijf mijn column als een soort voorwoord bij de laatste bladzijde van Sjaloom!. Een gedicht van Leo 
Scheltinga, “ik lief je leven”. Bijna een jaar geleden is “Promises” begonnen met de invulling van de 
Paaswake. Er waren ideeën: iets als een Passion, Nederlandstalige teksten - hoe kunnen we Pasen 
verwoorden en ervaren met popliederen, misschien een groot kruis en de straat op? Laten we eerst 
maar een voorwoord schrijven: wat gaan we doen, wat betekent Pasen voor mij ? We ontdekten bij 
elkaar dat het dan gaat om het geheim, het diepe geloof en vertrouwen dat liefde weer zacht kan maken 
wat verhard is. Dat Jezus mensen zo heeft aangeraakt dat wat koud en verkild was weer warm werd. Dat 
Jezus, dat liefde, de kracht in het leven is waardoor ik als ik val weer op kan staan, dat ik ervaren mag dat 
leven sterker is dan de dood. Dan kun je heel veel woorden en liederen gaan spreken en zingen en toen 
was Leo er, die een paar korte verbindende teksten schreef. “Ik lief je leven”. 

Zo kort, zo krachtig. Er vormde zich de inhoud van de Paaswake: niet te groots en te veel, maar dichtbij. 
Eén persoon: Pilatus - waar sta ik, wat zal ik doen en heb ik gedaan. Niet de straat, maar in de kerk. En 
niet te veel liederen: het weinige is krachtig genoeg. Dat geldt trouwens ook voor de grote Passion: niet 
te veel uitleggen, te veel woorden, maar laat mensen zelf verstaan en ervaren wat leven tot leven maakt. 
Nederlandstalige teksten gaan vaak over de liefde.
Mensen vinden liefde, zoeken liefde, hebben liefde
nodig. Pasen is het lied van God die in Jezus laat zien: 
ik lief je leven.

In de jaren na mijn scheiding ging ik met vakantie wan-
delen, Jacobsroutes door Nederland. Na een stads-
wandeling in Utrecht met zijn vele Jacobsplekken
gebeurde het dat ik onderweg opeens over een 
stoeptegel liep met de woorden:
LEF – LIEFDE – GELEEFD. Thuis via internet de herkomst
gaan opzoeken en ik vond de tegel terug op een site 
met straatpoëzie. Gedichten verschijnen in keurige
bundels, maar ook op een muur, schutting, posters of 
stoeptegel. Openbare ruimtes die dag en nacht gratis bereikbaar zijn. Vaak is de dichter bekend, soms 
weet niemand wie de tekst heeft aangebracht. Van deze stoeptegel is de dichter onbekend (zullen we 
hem Leo noemen?).

Straattaal: LEF – LIEFDE – GELEEFD. “Ik lief je leven”. Taal die net even anders klinkt, buiten het vaste 
taalboekje gaat. De dominee zou misschien zeggen: “Ik heb het leven lief zei Jezus”. Nee, het gaat niet 
om liefhebben, maar lieven. Liefde is niet iets om te hebben, maar om te zijn. Niet het leven, maar je 
leven. Het gaat om mij. En hij zei het niet, hij deed het. “Ik lief je leven” klinkt onvoorwaardelijk! 
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Niet eerst afspreken: zal ik dan, als jij dan ik. Niks daarvan: ik lief je leven - hier ben ik. Zonder reserves. 
Zonder iets terug te willen krijgen of de stille verwachting bij de ander neer te leggen. 
Voor wat hoort wat. Liefde zonder reserves. . . zoals in een ander straatgedicht (van Anne-Marie 
Maartens) 
    Je kunt de zomer
    niet reserveren
    door je handdoek
    alvast neer te leggen

Jezus had geen gereserveerde plekjes voor het geloof, voor de liefde. Ik lief je leven: op straat, buiten het 
boekje. Geen vaste paden, geen klaarliggende wegen. Opeens klinken Nederlandstalige liederen nieuw, 
klinkt het paasverhaal van Pilatus anders. Dichterbij. In mijn leven neem ik jou op. Lieven is zo leven dat 
de ander altijd iets meer tot leven komt. Ja, ik lief jou leven.

Pasen en Passie, het kruis gaat de straat op. Het kruis staat langs de weg, op de kruispunten van 
levenswegen. Pasen is een stoeptegel waar onkruid doorheen kruipt. Liefde vergaat niet, maar net zo zal 
onkruid niet vergaan. Liefde – daar is geen kruid tegen gewassen. Onkruid heeft ook iets ongrijpbaars, 
onvoorwaardelijks: het doet gewoon wat het moet doen …groeien. Hardnekkig aanwezig. Het komt 
steeds weer terug. Ik kan hoog-liturgisch over Pasen spreken, maar het kan net zo sterk in 
Nederlandstalige teksten klinken. Jezus ging het boekje van het kerk latijn meestal te buiten en sprak de 
poëzie van de straat. Ik lief je leven, ik zie jou steeds weer anders. De optimist zoekt tussen het onkruid 
bloemen, de pessimist onkruid tussen de bloemen. ‘Godlof dat onkruid niet vergaat’ schreef Ida 
Gerhardt.

   Godlof dat onkruid niet vergaat. 
   Het nestelt zich in spleet en steen.
   Het breekt asfalt en beton
   En bevolkt de voegen van de straat.

   Achter de stoomwals valt weer zaad.
   De berenklauw grijpt om zich heen 
   En waar de bom zijn trechter slaat,
   Is de distel algemeen.

   Waar hebzucht alles heeft geslecht,
   Straalt het klein hoefblad op de vaalt.
   Door de brandnetel aldus vertaald;

   Gij die miljoenen hebt ontrecht,
   Zij komen; uw berekening faalt.
   Het onkruid wint het laatst gevecht.''

Niet de hebzucht, maar het onkruid wint het laatst gevecht. De onvoorwaardelijke groeikracht van liefde 
die geeft: ik lief je leven. Een paar woorden die zich in mijn leven nestelen.  In goede en kwade dagen, in 
gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenslag, dood en leven.



Van de redactie
Jan Willem Faasse

Verwarring alom.  Vrouwen komen van het graf 
terug.  Hij is weg!  Petrus gaat controleren.  Ja, het 
is zo. Maria huilt, maar niet lang.  Een nieuw begin. 

In de deze Sjaloom alles over het nieuwe begin en 
de aanloop er naar toe. Maar ook over alles wat 
ons bezig houdt. Geld, vrouwen en gezang.

Over kerkbalans 2018, de 40dagentijd, 
onvoorwaardelijke liefde,  Noodhulp en 
Dreamcatcher, de cantorij, Promises en de 
Paaswake, de korte avondmaalsviering, 
het  verslag van de kerkenraad, de Groeten uit Urk 
en uit Brandenburg, een aanbieding van Petrus, 
een uitnodiging van De Herberg, het liturgisch 
bloemschikken, Uit de Pers, de Kliederkerk, 
KOM ERBIJ, het dilema van Pilatus en een 
Paasviering op maandag.
Bijna teveel om op te noemen. 
Alles in twintig pagina's. 
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Inhoud
"Ik lief het leven" column Matthijs              
Glastra
Van de redactie – Inhoud – Agenda 
Kerkdiensten 
Onvoorwaardelijke liefde
Dreamcatcherproject
Noodhulp - Bloemschikken - Avondmaal
KOM ERBIJ - "Je neemt er altijd iets van mee"
Pelgrims zonder God
Uit de kerkenraad
Uit de Pers - Varia
Ledenadministratie - Groeten uit Urk - Leren
doen we samen
Film - Cantorij ondersteund gemeente
Kerkbalans 2018 - Opbrengst Collecten 
-Brandenburg
Colofon – Adressen – Kosterdiensten 
Kliederkerk -Het dilema van Pilatus
Gedicht

Agenda
Zie ook zondagsm@il

Thema-avonden en kringen (zie folder)
4 maart
17 maart
24 maart

28 maart
4 april

11 april

18 april

25 april

25 april
elke maandag 
t/m vrijdag
NB: 4-plek.nl

Pleisterplaatsviering Ressen
Retraitedag Kosterij Ressen
Musical in één dag
Zie Facebook 4-plek.nl
Eat and greet
Frits de Lange Geloven kan zonder 
God 20.00 – 21.30 PK Huissen
Frits de Lange Het leven is geen 
rechte weg 20.00 – 21.30 PK Huissen
Frits de Lange in Huissen – zijn 
reisverhaal met dit boek 20.00 – 
21.30 PK Huissen
Frits de Lange ‘Het leven, om te 
janken zo mooi’ 20.00 – 21.30 PK 
Huissen
Eat and greet
Ressen 8.45-9.30 uur ochtendgebed

Spiritueel Café

4 en 11 maart

11 maart
11 maart
15 maart

25 maart

25 maart
26 maart
29 maart

31 maart 
22 april

23 april

Inzameling pakken sap voor De Duif 
in de kerk
Lunch na kerkdienst
Kliederkerk
Holkje van der Veer,  20.00 uur 
Dominicanenklooster
Palmpasenoptocht naar R.-k. kerk en 
Convent (Sancta Maria)
Taizé viering 19.00 uur
Paasviering kerk 14.30 uur
Bijbelstudiegroep: 10.00 uur bij 
C. van Beers, Korte Loostraat 38
Paaswake kerk 22.00 uur
Je neemt er altijd iets van mee
16.30-18.00 uur
Filmmiddag 14.00 uur 

Andere data
2/3

4
5

6/7
8
9

10
11

12/13
14
15

16
17

18
19
20



Zondag 4 maart
Oculi      Dienst van Schrift en Tafel
Bevestiging Peter Aagenborg als diaken
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject De Duif, Arnhem / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie Voorjaars-
zendingsweek - opleiding moeders in West-Papoea

Zondag 11 maart
Laetare
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Leergeld / Pastoraat en Eredienst 
/ Project Rodolfo

Zondag 18 maart
Judica
Voorganger: Ds. M. de Bree (Gendt)
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / 
Kerk in Actie 40dagentijd collecte
16.00 uur Korte Avondmaalsviering

Zondag 25 maart 
Palmpasen
KOM ERBIJ viering – “Wakker worden, opstaan!”
m.m.v. blazersgroep van De Volharding
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / 
Amnesty International
Taizé 19.00 uur
Voorganger: Ds. M. Glastra

Witte donderdag 29 maart 
Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: geen

Goede Vrijdag 30 maart 
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: geen

Stille Zaterdag 31 maart 
22.00 uur, Bijzondere Paaswake
m.m.v. Gospelkoor Promises o.l.v. Marieke Peters
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: geen
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Zondag 1 april 
Paasviering
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst 
/ Jeugdwerk eigen gemeente

Zondag 8 april
Voorganger: Ds. Th. de Zwart (Arnhem)
m.m.v. Promises o.l.v. Marieke Peters
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Roosvelthuis: Nieuw Hydepark Doorn

Zondag 15 april
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Voedselbank Arnhem e.o.

Zondag 22 april
Voorganger: Dominicaan Th. Volkers 
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst 
/ Kerkmuziek wereldwijd

Zondag 29 april
“Opnieuw beginnen, de pelgrim onderweg”
“Toeristen weten niet waar ze zijn geweest, 
reizigers weten niet waar ze naar toe gaan” . . .en 
Ad Huson begint vandaag na de viering aan zijn 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de kerk

Zondag 6 mei
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending project Aly / Pastoraat en 
Eredienst / Missionair werk

Taizéviering op weg naar Pasen
25 maart 19.00 uur
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Onvoorwaardelijke
liefde 
Ada van Arkel

In deze 40dagentijd bereiden we ons voor op een 
bijzondere tijd op weg naar Pasen. Het thema 
‘Onvoorwaardelijk Liefde’ staat centraal:

Onvoorwaardelijke liefde:
zorg voor kwetsbare mensen en kinderen

Onvoorwaardelijke liefde:
moedig vasthouden

Onvoorwaardelijke liefde:
genoeg voor iedereen!

Onvoorwaardelijk liefde kan op heel veel manieren 
tot uiting komen binnen en buiten onze gemeente. 
De diaconie probeert op verschillende wijze hier 
aandacht aan te besteden.

In deze 40dagentijd staan wij vooral stil bij het 
project van Rodolfo in Matanzas, Cuba. Rodolfo 
probeert in zijn werk moeders, vaders, verzorgers 
én grootouders mogelijkheden te geven om 
hun(klein)kinderen binnen hun gemeenschap 
nieuwe hoop en kracht te geven. 
Wij kunnen hen alleen financieel ondersteunen. 
Daarom wil de diaconie een financiële buffer 
bouwen zodat we het werk van Rodolfo de 
komende jaren blijvend kunnen ondersteunen. In 
de diensten zamelen we regelmatig geld in voor 
hetzelfde diaconale doel: het project van Rodolfo in 
Matanzas, Cuba. 

Liefdevol gebaar - Koekje bij de koffie

Dit wordt een uitdaging: iedere week een Cubaans 
koekje bij de koffie na de dienst. Een Cubaans 
koekje legt een directe verbinding met Rodolfo. 
Recepten worden beschikbaar gesteld. U wordt 
uitgedaagd om te bakken zodat er iedere week 
voldoende koekjes zijn!

Pakken sap inzamelen
Onvoorwaardelijke liefde komt ook tot uiting door 
in te zamelen voor dak- en thuislozen. Als vervolg 
op de warme-kleding-inzamelactie zamelen we nog 
een keer pakken sap in voor De Duif in Arnhem. De 
pakken sap die tijdens de Scheppingszondag zijn 
meegebracht door gemeenteleden waren zeer 
welkom bij De Duif. In overleg met De Duif 
herhalen we deze actie op zondag 4 en 11 maart 
2018. 

Proef de liefde!
Eten is voeding voor het lichaam en voor de ziel. 
Bovenal is de maaltijd de plek waar verhalen 
kunnen worden gedeeld. Daarom organiseren we 
een lunch na de dienst op zondag 11 maart 2018. 
Om 12.00 uur kunt u aanschuiven voor een lunch 
met een Cubaans tintje. Anneke Riezebos en Klaas 
Nienhuis hebben toegezegd dit samen met de 
diaconie te organiseren.
Nodig gerust uw buren, vrienden en/of familie uit 
maar geef wel uw naam en het aantal personen 
door zodat we op u kunnen rekenen. Na afloop 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het 
project van Rodolfo. 
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Rozenactie: liefde delen vanuit onze kerk!
Op de zondag van Palmpasen, 25 maart 2018 gaat 
de Palmpasenoptocht vanuit onze kerk naar de 
rooms-katholieke kerk en dan naar het Convent 
(Sancta Maria). Muziekkorps De Volharding zal de 
optocht begeleiden. 
Vanuit onze kerk zullen rozen meegenomen 
worden omdat we ‘liefde’ willen delen. De 
bewoners van het Convent krijgen allemaal een 
roos met een groet van onze gemeente.

40dagentijd-app
Voor gemeenteleden met een smartphone of 
tablet hebben we ook dit jaar weer de handige en 
inspirerende 40dagentijd-app. Deze app leidt u 
door de 40dagentijd met inspirerende teksten, 
favoriete spreuken, gebeden, foto’s en praktische 
tips. De 40dagentijd-app helpt u om iedere dag stil 
te staan bij stappen die u kunt zetten om Jezus te 
volgen en de naasten te dienen. 
Meer informatie vindt u op: www.kerkinactie nl/
40dagentijd-app. 

Paasviering op de maandagmiddag 26 maart 2018
Zoals ieder jaar in de 40dagentijd nodigt de 
diaconie gemeenteleden uit voor haar Paasviering 
op de maandagmiddag. Veelal oudere 
gemeenteleden zijn hierbij aanwezig. Samen met 
ds. Matthijs Glastra staan we in deze viering stil bij 
het thema van deze 40dagentijd 
‘Onvoorwaardelijke liefde’. Na de viering is er een 
korte presentatie over …. natuurlijk iets wat met 
Cuba te maken heeft. Interessant wordt het zeker!
Na een drankje of een glaasje advocaat is er 
traditiegetrouw een maaltijd. Het thema voor deze 
maaltijd blijft nog een verrassing maar er zal zeker 
een kopje soep, een hoofdgerecht en een toetje 
zijn.

De Paasviering is in onze kerk aan het 
Raadhuisplein op maandag 26 maart 2018. Vanaf 
14.30 uur staan de koffie en thee klaar. Om 15.00 
uur begint de viering en om 18.30 uur hopen we 
de bijeenkomst af te sluiten. 
De persoonlijke uitnodiging wordt half maart 
verstuurd maar u kunt zich ook telefonisch of via 
de e-mail opgeven bij:
José Knol – Wendelaar Bonga- tel. 06 13 90 99 63 
- joseknolwb@hotmail.com
Ada van Arkel  - tel. 06 44 720 555 - 
adavanarkel@gmail.com 
Willianne Langeweg - tel. 06 27 131 910  
- willianne_langeweg@hotmail.com

Geld inzamelen met Spaardoosje

Een spaardoosje is om geld te sparen tijdens de vastenperiode, de 40-dagentijd. Voor jong en oud. 
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en zijn eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te 
snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Het geld dat je uitspaart, 
verzamel je in het spaardoosje. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt 
dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. Ook dat is 
vasten en in geld uit te drukken. Op 18 februari kreeg je al een doosje uitgereikt na de dienst. Ook in de 
volgende weken zijn er nog doosje beschikbaar. 
Op Paaszondag worden de doosjes ingezameld. Het geld uit de spaardoosjes is bestemd het project van 
Rodolfo in Matanzas, Cuba . 
Heb je nog een spaardoosje staan van 2017 – geen nood – dit kun je alsnog inleveren!! Het geld is altijd 
welkom.  Je kunt i.p.v. contant geld ook collectebonnen gebruiken in de doosjes!! 
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Dreamcatcherproject
Romy van Schooneveld                      05/02/2018

Vorig jaar september vond de jaarlijkse 
boekenmarkt plaats. De opbrengst ging ditmaal 
naar Dreamcatcher, een goed doel dat zich inzet 
voor de mensen in de townships van Zuid-Afrika. 
Het doel heeft verschillende projecten, waarvan het 
grootste project in de tak van het toerisme. 
Zo probeert Dreamcatcher de bezoekers van Zuid-
Afrika de echte cultuur te laten ervaren, naast de 
wilde dieren en prachtige landschappen. Zo kan je 
in verschillende townships in Zuid-Afrika verblijven 
bij een kamamma. Kamammas zijn de steunpilaren 
van de townships, de vrouwen die altijd voor 
iedereen zorgen. Dreamcatcher lijdt hen op tot 
gastvrouwen die heerlijke maaltijden voorschotelen 
en je meenemen in het kleurrijke leven van de 
townships. 
Een ander groot project betreft kinderen die ofwel 
wees zijn, of ouders hebben die niet in staat zijn 
hen goed te verzorgen. Dreamcatcher bekommert 
zich om hen, geeft ze liefde en aandacht en voedt 
ze op tot verstandige volwassenen. Dit doet 
Dreamcatcher door middel van een naschools 
programma waarin de kinderen een warme 
maaltijd voorgeschoteld krijgen, daarnaast wordt er 
samen huiswerk gemaakt en aandacht besteed aan 
alledaagse normen en waarden. Zo leren de 
kinderen om stil te zitten aan tafel en huiswerk te 
maken, ze leren te wachten op hun beurt en rustig 
te spreken, ze leren hun emoties onder controle te 
houden en niet direct boos te worden als zij hun zin 
niet krijgen. Heel simpele dingen die voor ons zo 
normaal zijn, omdat een ouder een kind corrigeert 
en zich leert te gedragen. Deze kinderen hebben dit 
nooit geleerd. 

Het warme nest van Dreamcatcher zorgt dat 
kinderen hun gevoel voor eigenwaarde terugkrijgen, 
inzien hoe belangrijk school is en zich bewust 
worden van de kansen die ze nog wél hebben als ze 
school afmaken. Juist deze kwetsbare groep kinderen 
heeft dit zo hard nodig, zodat zij later niet hetzelfde 
pad als hun ouders bewandelen.
De Dreamcatcher kids zijn super blij met de donatie 
van de PKN Huissen, het idee dat er mensen aan de 
andere kant van de wereld zijn die iets voor hen 
willen doen vinden ze onbegrijpelijk en heel 
interessant! 
Dat het geld direct aan de kinderen wordt besteed 
zien Romy van Schooneveld (vrijwilligster bij 
Dreamcatcher) en Evert Scheltinga met eigen ogen. 
Dreamcatcher kan van de opbrengst van de 
boekenmarkt ruim een half jaar warme maaltijden 
serveren voor de kinderen! 

foto's
Romy Louise.nl
Photograhy
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Noodhulp
Jan Rietveld

Hoe gaat de verdeling van de donaties via de kerk 
met betrekking tot noodhulp in zijn werk? Vaak 
wordt gehoord dat ondanks royale bijdragen niet 
veel tot stand komt wegens een soms verregaand 
gebrek aan coördinatie. Welnu, de volgende 
informatie kwam ons ter ore. Kerkelijke organisaties 
over de hele wereld, inclusief Kerk in Actie (KiA) in 
Utrecht, hebben samen één kerkelijk netwerk voor 
noodhulp, de ACT Alliance: Action by Churches 
Together. In geval van een ramp inventariseert en 
bepaalt de ACT Alliance waar de hulp nodig is, hoe 
het beste hulp verleend kan worden en voor wie. 
Na deze inventarisatie kunnen de kerken vanuit de 
hele wereld geld overmaken naar de ACT Alliance, 
waarna de steun doorgegeven wordt aan de lokale 
kerkelijke hulpverleners. De opbrengsten van onze 
collectes voor noodhulp worden gewoonlijk 
overgemaakt aan KiA, Utrecht. KiA draagt 
vervolgens de gedoneerde gelden over aan ACT 
Alliance, waarna het desbetreffende bedrag samen 
met de donaties van andere kerken, terecht komt 
bij de zusterorganisaties op locatie. Als er een ramp 
in Nederland zou plaatsvinden, komt de hulp langs 
deze weg naar Nederland. Zo zijn wij als kerken 
wereldwijd met elkaar verbonden.

Als u dit leest zijn we al een eindje op weg in de 
40dagentijd en heeft u de opzet voor de 
symbolische schikking reeds kunnen zien. 
Omdat in de absis de schikkingen moeilijk zichtbaar 
te maken zijn, hebben we nu voor een andere 
vorm gekozen. Er is een basisopstelling, aangevuld 
met elementen die betrekking hebben op de 
lezingen. De basisopstelling staat links naast de 
preekstoel en heeft de vorm van een trap met zes 
treden, de zes zondagen in deze periode. Iedere 
zondag komen we een trede hoger. De elementen 
die betrekking hebben op de lezingen komen in de 
absis te staan.
De landelijke kerk heeft dit jaar als thema 
“Onvoorwaardelijke liefde” gekozen en het thema 
van het Paasproject voor de kinderen is “Ik zorg 
voor jou”. Met het thema “Ik zorg voor jou” 
startten wij op 18 februari aan de hand van de 
lezing (doop van Jezus met aansluitend zijn tocht 
door de woestijn) met een schaal met zand, stenen 
en planten en in de absis een kan met doopwater 
en een handdoek. Zo krijgen de zondagen, de 
dagen in de Stille week en Pasen een eigen gezicht. 
Met uitzondering van Pasen zijn de schikkingen 
sober, maar dat is inherent aan de vastentijd; een 
tocht door de woestijn, op zoek naar leven en een 
periode om stil te staan bij het lijden in de wereld.
Zo gaan we op weg naar het Paasfeest. 
Wij, Bea van Groezen, Mariette van Herwijnen, 
Riek Siekman en ik, zijn heel plezierig samen bezig 
om iets moois en zinvols te creëren. Wij hopen dat 
u er met evenveel plezier naar kijkt en horen graag 
uw reactie.

Symbolische schikking 
40dagentijd en Pasen.
Hennie Klaasen Bos

Twee keer per jaar is er een ‘extra moment’ om samen het avondmaal te vieren: een korte ‘middagmaal-
viering’. Er is muziek, een lied en een gebed. Een Woord voor onderweg. En een tafel met brood en wijn. 
De viering is van 16.00 – 16.30 uur. Daarna is er – voor wie wil en kan – een kopje koffie of thee. En u kunt 
gehaald en gebracht worden. 
Iedereen is welkom. We zijn deze vieringen begonnen omdat voor sommige mensen bij een ‘gewone 
viering’ de drempel net iets te hoog is. Als je ouder wordt, kwetsbaarder, als de morgen langzaam op gang 
komt: dan is een zondagmorgen-viering vaak net iets te vroeg & net iets te lang. Toch zou je graag samen 
met anderen de zondag willen vieren. We nodigen u daarom van harte uit voor zondagmiddag 18 maart. U 
kunt zich opgeven, maar u mag ons ook verrassen. . . 

Opgave/informatie /vervoer : 
Matthijs Glastra 06 2129 4143 matthijsglastra@kpnmail.nl 
Christien van Beers 026 325 5652 christien.van.beers@hetnet.nl 
José Knol 026 3250796 joseknolwb@hotmail.com

Korte avondmaals-viering 
– zondagmiddag 18 maart
Matthijs Glastra



10 Sjaloom! Pasen 2018

Wakker worden, 
opstaan!! 
Kom mee naar Kerk IGEE ….. wordt: 

KOM ERBIJ. 
Leen Capel
Ieder wordt op een eigen manier uit de slaap gewekt. 
De een wordt door zijn biologische wekker gewekt, de 
ander wordt digitaal, mechanisch of handmatig wakker 
geschud. Je moet weer bij de tijd komen. Zo gaat het 
doorgaans in stedelijke gebieden, want getuige de 
ervaringen van ”De Rijdende Rechter” is men daar niet 
altijd van gediend. Geluidsoverlast?
Op het platteland kraait de haan nog volop bij het 
morgenkrieken. 
De weinige hanen die men in de stad nu nog kan 
aantreffen zijn die welke op de kerktoren staan of die 
welke op hangplekken vertoeven. 

Op het kerktorentje van de Protestantse Gemeente 
aan het Raadhuisplein in Huissen, hebben we zo’n 
torenhaantje. Waarom? Dat heeft met de bijbel te 
maken. De haan staat symbool voor waakzaamheid. 
Hij wekt je om je leven steeds weer te vernieuwen, te 
gaan leven in de voetsporen van Jezus. Iedere dag 
weer een nieuwe kans om goed te zijn voor je 
medemens.
De haan herinnert ons ook aan het verraad en berouw 
van Petrus, die driemaal zijn beste vriend Jezus 
verloochende toen het moeilijk, gevaarlijk, werd, het 
erop aan kwam. Petrus schaamde zich toen diep en 
had berouw. 

De haan kraait dat de dag begint,
Het licht het duister overwint.
Christus spreekt in het hart ons aan
Om tot het leven op te staan.

Op Palmzondag 25 maart 2018, is het weer zover. Een 
gemeenschappelijke kerkdienst van de Huissense 
Kerken (Rooms-Katholieke Kerk en Protestantse 
Gemeente) met een speciaal karakter. Een viering 
tezamen met onze verstandelijk beperkte medemens, 
onze jeugd en natuurlijk u.
Deze dienst is een gezinsdienst en vindt plaats van 10 
tot 11 uur in het kerkgebouw van de Protestantse 
Gemeente aan het Raadhuisplein in Huissen.
Ook nu weer hopen we met ieders inzet er een fijne 
dienst van te maken, waarin we met elkaar ons geloof 
kunnen beleven en uitdragen.

Dominee Matthijs Glastra en de blazersgroep 
van De Volharding laten ons het meemaken en 
beleven. Zo’n kerkdienst wil je niet missen, het 
is een belevenis!

Namens de werkgroep L.Capel

KOM ERBIJ
de nieuwe naam voor 

“Kerk IGEE” 
 een idee van de kerken 

van Huissen 

Janneke Stegeman, ex-theoloog van het jaar 
2017, schreef een boek met de titel “HEB JE HEM 
WEER – 24 preken voor sceptici en andere 
gelovigen’. Zondagmiddag 22 april, van 16.30 
uur – 18.00 uur, ben ik in de kerk en neem dan 
de preek “Torens bouwen”mee over de toren 
van Babel (Genesis 11: 1-9). Een uur om over de 
preek te praten, een half uurtje napraten met 
een drankje erbij. Info/opgave (u krijgt de preek 
van te voren thuis!): Matthijs Glastra, 
matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143

“Je neemt er altijd iets van  mee ”
       - samen een preek nabespreken - 
Matthijs Glastra
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Onlangs was Florie van de Hoek gastpredikant in 
Huissen. Bijna in diezelfde tijd ontdekten wij dat zij 
in Arnhem en ik in Huissen plannen aan het maken 
waren rondom het laatste boek van Frits de Lange. 
Daar hebben we een gezamenlijke reis van 
gemaakt, mooi!! We gaan met elkaar op 
pelgrimstocht, en daarvoor hoef je niet altijd ver 
van huis . . . . 

Ethicus Frits de Lange (bekend van o.a. zijn visie op 
en boeken over de ouder wordende mens) heeft 
een boek geschreven, Heilige onrust: een 
pelgrimage naar het hart van religie (2017) , over 
de moderne pelgrim: mensen die wandelen naar 
met name Santiago terwijl ze het geloof dikwijls 
hebben losgelaten. “Wat hen echter nog steeds tot 
pelgrims maakt, is het besef dat er iets groter of 
sterker is dan henzelf, dat hen in beweging zet. De 
nieuwe pelgrim levert daarmee het format voor 
een theologie, die weer moet leren om helemaal 
van voren af aan te beginnen: bij iets dat je 
onvoorwaardelijk aanspreekt, zonder dat je weet 
waar het vandaan komt.” De Lange wil een nieuwe 
theologie ontwikkelen vanuit de metafoor van de 
pelgrimage (want de traditie vertalen daarin ziet hij 
weinig heil meer).
 Het is een uitdagend boek, helder geschreven en 
niet heel dik, waarin hij nieuw terrein verkent, 
waarmee hij hedendaagse zoekers misschien op 
weg helpt.
U bent van harte welkom op één of meerdere 
avonden ( ze zijn ook ‘los’ te bezoeken!).
‘De tijd van religie is voorbij’. Geloven is de 
overgave aan het leven zonder een religieus 
vangnet te gebruiken. Geen religieuze taal en 
dogma’s. Maar als God niet meer is dan een 
menselijk gevoel, dan kunnen we dat woord ook 
wel missen. Of blijft er in mij een religieus hart 
kloppen?
4 april: “Geloven kan zonder God” (hoofdstuk 5 uit 
het boek) ‘De tijd van religie is voorbij’. Geloven is 
de overgave aan het leven zonder een religieus 
vangnet te gebruiken. Geen religieuze taal en 
dogma’s. Maar als God niet meer is dan een 
menselijk gevoel, dan kunnen we dat woord ook 
wel missen. Of blijft er in mij een religieus hart 
kloppen?

“Pelgrims zonder God - wat 
zet mensen in beweging?”
Matthijs Glastra

“Je neemt er altijd iets van  mee ”
       - samen een preek nabespreken - 
Matthijs Glastra

11 april: “Het leven is geen rechte weg” (hoofdstuk 
2 uit het boek)
Veel tradities kennen het beeld van een labyrint. De 
bochten en de omwegen, dichtbij de kern, dan weer 
ver er van verwijderd. Hoe beweeg ik mij met die 
(heilige) onrust en onzekerheid?
12 april: Carl Beker is zo’n moderne pelgrim die 
naar Santiago is gelopen. Hij zal o.a. stilstaan bij 
vragen als: waarom ging je? Wat heeft het je 
gebracht? Viel het mee/tegen? Waren er 
verrassingen onderweg? Waren er verrassingen in 
jezelf, dat je anders reageerde dan je had verwacht/
gedacht? Heeft de pelgrimage nagewerkt in je leven 
en hoe dan?
18 april: Lezing door Frits de Lange (foto) over zijn 
boek Heilige onrust .
24 april: Met Mignon van Bokhoven lopen wij zelf 
een labyrint. Je hoeft niet naar de weg te zoeken, 
dat maakt dat je je kunt ontspannen, concentreren 
en mediteren.
25 april: “Het leven, om te janken zo mooi!“ 
(hoofdstuk 6 uit het boek)
Het gaat niet om geloven, maar om leven! Geloven 
is de overgave aan het leven en de liefde, de passie 
en de pijn, de hoop en het onvervulde verlangen.
Opgave en adressen:
Op 4, 11, 18 en 25 april worden de avonden 
gehouden in de Protestantse Kerk Huissen, 
Raadhuisplein 35 Huissen. Op 12 en 24 april bent u 
welkom in de Parkstraatgemeente, Parkstraat 31a 
Arnhem. Tijd: van 20.00 uur tot 21.30/22.00 uur. 
Opgave/info: Matthijs Glastra (Huissen), 
matthijsglastra@kpnmail.nl of 06 21294143 en/of 
bij Tanja Verburgt (secretariaat 
Parkstraatgemeente), info@parkstraatgemeente.nl, 
026 3213417.
LET OP: Op 24 april is een beperkt aantal 
deelnemers mogelijk. Wie het eerst komt … 

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen
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De kerkenraad is verheugd met de toezegging van 
Peter Aagenborg om het ambt van diaken op zich 
te nemen. Bij geen bezwaar zal hij op 4 maart a.s. 
worden bevestigd. De afgelopen twee keer hebben 
we steeds met een afvaardiging vanuit de 
werkgroepen en colleges vergaderd. Deze 
werkwijze bevalt ons tot nu toe goed. Daarbij rees 
de vraag op of het verslag van de voltallige 
kerkenraad vast kan worden gesteld in de kleine 
kerkenraad. We hebben afgesproken dat op- en/of 
aanmerkingen n.a.v. het verslag van te voren 
kunnen worden doorgegeven aan het moderamen. 
Tijdens de december- en januarivergadering 
passeerden de volgende zaken de revue:

• Werkgroep pastoraat: het thema voor 
groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. In 2018 
worden een viertal ontmoetingsmiddagen 
georganiseerd op de maandagmiddag. Houd 
hiervoor de agenda in de gaten. Meet & Greet 
bijeenkomst voor nieuw ingekomen 
gemeenteleden was zeer geslaagd. Zo mogelijk zal 
dit ook voor andere doelgroepen worden 
georganiseerd.
• College van diakenen: project 
kledinginzameling De Duif is succesvol en krijgt 
vervolg tot eind februari. Kerstkaartenactie 
Matanzas, Cuba, is geslaagd verlopen. Voor een 
project in Tanzania zal t.z.t. via Ria Berends via de 
Zondagsm@il actie worden uitgezet. Thema voor 
de 40dagentijd is ‘onvoorwaardelijke liefde’ (meer 
informatie elders in dit nummer).
• College van kerkrentmeesters: de 
pleinzaalinrichting is op het schilderen van de 
muren na klaar. De actie Kerkbalans 2018 loopt 
voorspoedig. Nieuwe mogelijkheden voor 
betrokkenheid en registratie zullen worden 
onderzocht evenals voor digitaal 
collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug 
op de volgende kerkenraadsvergadering en zal zo 
mogelijk met Pasen worden geëffectueerd. Het 
voorstel voor de stiltehoek c.q. (her)inrichting van 
de kerkzaal zal op de voltallige 
kerkenraadsvergadering van 26 april a.s. worden 
gepresenteerd. 

Verslag vanuit de  
kerkenraad
Marja Huson

• Werkgroep vieren: Data Taizévieringen 
2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 
november. Met ingang van de 40dagentijd (18 
februari ) zal het begin van de viering anders 
verlopen. Lees meer in het vorige nummer van 
Sjaloom! De IGEE dienst zal voortaan ‘Kom erbij 
dienst’ worden genoemd. De werkgroep vieren 
heeft de organisten uitgenodigd en met hen van 
gedachten gewisseld over spel, afstemming 
vieringen en bezetting tijdens hoogtijdagen. 
• Werkgroep leren en beleven: er wordt nog 
naar kandidaten gezocht.
• De begrotingen van de colleges van 
kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden 
ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Ook 
worden de bijlagen met beschrijving per 
werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling 
Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van 
werkgroep leren en beleven). 
• Het verzoek om garantstelling voor de 
kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in 
het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal 
breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke 
betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien 
onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet 
te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij 
de juiste aanvraag en op basis van een breder 
draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.
• Terugblik gemeenteavond: hoe willen we 
kerk zijn, hoe verder? De verzamelde 
memorykaarten geven input voor een strategisch 
meerjarenplan 2018-2023. Het moderamen maakt 
op basis daarvan een voorstel t.a.v. koers, ambitie 
en richting. Dit zal worden geagendeerd voor de 
kerkenraad van 26 april a.s. 
• Classis en Kerk 2025, deel III, de predikant. 
In dit nummer van Sjaloom! meer hierover. 
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Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een 
weg

Waar staan we nu. Een korte terugblik. De essentie 
van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 
een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van 
de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook 
van de gemeenten -- gaat veranderen. Die wordt 
eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte 
voor de inhoud – het geloof.
In november 2016 werd het eerste deel van de 
kerkordelijke voorstellen door de generale synode 
behandeld en vastgesteld. Dit betrof de thema’s 
'kerk zijn met elkaar' (de vorming van 11 i.p.v. 79 
classes en de classispredikant) en de kerkelijke 
presentie (vormen van gemeente-zijn, 
samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van 
gemeenten). Het tweede deel van de kerkordelijke 
voorstellen betreft de vereenvoudiging van 
kerkordelijke regelgeving, beheer en kerkelijke 
rechtspraak. Het derde deel behandelt de 
mobiliteit van predikanten. Op 1 mei 2018 treedt 
de nieuwe kerkordelijke regelgeving in en is de 
classicale herindeling een feit. Dat betekent dat we 
vanaf dan onderdeel uitmaken van de Classis 
Gelderland Zuid en Oost. De huidige classis wordt 
dan een ring van gemeenten binnen deze classis. 
Over deel III heb ik als afgevaardigde van de oude 
(en van de nieuwe) classis een tweetal 
informatieavonden bijgewoond. 
Ten eerste Kerk 2025, deel III de predikant: de 
bijeenkomst op 10 januari 2018 gaf een heldere 
toelichting op het door de synode goedgekeurde 
concept. Naar aanleiding daarvan hebben we als 
kerkenraad het reactieformulier ingevuld aan de 
hand van 5 kernpunten, nl. 
1. Taak van de classis om samenwerking 
gemeenten te bevorderen akkoord, maar kan 
leiden tot taakverzwaring voor het moderamen van 
de classis.
2. Taak van de kerkenraad om samenwerking 
te zoeken. Akkoord mits er mogelijkheden zijn 
binnen èn buiten de huidige ring, gezien de toch 
wel grote tegenstellingen in geloofsopvatting 

tussen de diverse gemeenten. 
3. Beroepingswerk met aandacht voor 
voldoende omvang werktijd en/of zoeken naar 
mogelijkheden voor samenwerking is 
onvermijdelijk. 
4. Verruiming van mogelijkheden voor 
werktijdvermindering i.r.t. financiële tekorten 
moet worden gerealiseerd in goed overleg tussen 
predikant en gemeente. De vraag is of de financiële 
gevolgen voor de landelijke kerk en/of plaatselijke 
gemeenten inzake wachtgeld, daarbij rekening 
houdend met krimp, voldoende zijn onderbouwd.
5. Toevoeging regeling ontheffing op eigen 
verzoek na tenminste 12 jaar o.b.v. gezamenlijk 
verzoek van kerkenraad en predikant kan alleen 
mits dit recht doet aan beide partijen. 
Overall ondersteunen we dus de wijzigingen. Op 27 
februari a.s. zijn Matthijs Glastra en 
ondergetekende aanwezig op de laatste 
classisvergadering in de oude structuur. Op deze 
vergadering zal worden geconsidereerd. 
Ten tweede de ‘Ronde van elf’ met scriba René de 
Reuver d.d. 16 januari 2018 in De Kandelaar in 
Arnhem: een goedbezochte bijeenkomst (plm. 120 
deelnemers) met zeer algemene informatie over de 
nota Kerk 2025. De enigszins warrige presentatie 
van PKN scriba René de Reuver was met name 
interessant voor kerkleden die minder goed op de 
hoogte zijn van de hierboven beschreven 
ontwikkelingen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de 
website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/
kerk2025). 
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Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

200.000 vroegere “Bidprentjes” van wieg tot graf.
De drukkerijen aten er vroeger een goede boterham 
van. Bidprentjes die het rijke roomse leven in beeld 
brengen. Het Katholiek Documentatiecentrum van 
de Radboud Universiteit stelt een selectie van 
200.000 gedachtenis- en devotieprentjes uit vroeger 
tijden ten toon. 
Wereldwijd meer uitbreiding moorden op 
christenen.
In het afgelopen jaar zijn er 3066 christenen 
vermoord De meesten vanwege hun geloof. Dat is 
dubbel zoveel als in 2016. De meeste christenen zijn 
gedood in Afrika en volgens “Open Doors” is er ook 
een forse toename van slachtoffers in India.
Al 21 jaar geruzie over zondagsrust in Elburg.
Bijna 80 ondernemers in het streng christelijke 
Veluwse vakantiestadje hebben een petitie 
ondertekend waarin ze vrijheid eisen om op zondag 
open te mogen. De christelijke politieke 
meerderheid houdt voet bij stuk: 
“Geen verkoop op de dag des Heren!”
Kerken schroeven beveiliging op na terreurdreiging.
Een deel van de Nederlandse kerken schroeft de          
beveiliging op. Niet alleen uit angst voor terreur,  
maar ook om verstoringen van diensten door 
verwarde personen tegen te gaan. In Gouda staan 
zelfs “beveiligers” met oordopjes bij de ingang.
De voormalige paus Benedictus Ratzinger is ziek.
Volgens zijn broer Georg Ratzinger lijdt deze paus 
(90) aan een ziekte van het zenuwstelsel, waardoor 
hij steeds vaker gebruik moet maken van een 
rolstoel.
Ze zijn allebei dominee en zijn met elkaar 
getrouwd.
Pieter de Jong predikant (40) van de gereformeerde 
Beatrixkerk in Ede en Maarten Diepenbroek (38) als 
voorganger in de Lutherse kerk in Woerden. Het 
liefst praten de Edenaren niet over hun 
homoseksualiteit want het had allang heel normaal 
moeten zijn.
The Passion 29 maart 2018 vanuit de Bijlmer.
Het TV-evenement “The Passion” wordt dit jaar live 
uitgezonden op Witte Donderdag 29 maart (20.30 
uur) op NPO 1 en radio NPO 2. Aansluitend is er 
weer “Passion talk” met een live nabeschouwing.
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“Het dilemma van Pilatus” bijzondere Paaswake!
Op “Stille Zaterdag” (31 maart) gaat de Protestantse 
Gemeente Huissen samen met het sterk uitgegroeide 
gospelkoor“Promises” met andere ogen kijken naar 
het lijdensverhaal. Iedereen is hartelijk welkom op 
zaterdag 31 maart vanaf 21.30 uur (aanvang 22.00 u.)
PKN-kerk, Raadhuisplein 35, Huissen.

Op zaterdag 17 maart a.s. is er weer het 
voorjaarsconcertarrangement bestaande uit een 
wandeling 10.30 en/of een concert 1400. 
Aanmelding: via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl 
of op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op  026-33 
42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis, 
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
BENEFIETCONCERT voor jubilerend PDC de Herberg. 
Het zal plaatsvinden in de Grote Kerk te Gorinchem 
op  14 april 2018. Het concert begint om 19.30 uur. 
De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 uur. 
Voor meer informatie: Piet de Groot 
voorzitter@praisehim.nl.
De Herberg in Oosterbeek viert haar 25-jarig 
jubileum. Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, 
pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams 
wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium 
gehouden. Voor meer informatie: zie de website van 
de Herberg www.pdcdeherberg.nl of neem contact 
op met de directeur Henk Meuleman 
hmeuleman@pdcdeherberg.nl

Lees Petrus gratis. Blad van Protestantse kerk. Het 
gaat niet over die ene visser, vriend en volgeling van 
Jezus. Wel over de kerk. Een plek waar iedereen 
welkom is. Aanmelden via petrusmagazine.nl

Universiteit van Lingewaard: Verlangen en 
veerkracht 15 maart 2018, van 20:00 tot 21:30  
Huissen, Dominicanenklooster Stadsdam 1, 6851 AH 
Huissen. Kosten: leden en studenten 
€ 2,50 | overige bezoekers € 4,- 
De hipste non van Nederland, 
Holkje van der Veer, schreef twee 
spraakmakende boeken 'Verlangen als 
antwoord' en 'Veer-kracht'. 

Varia 
Verzameld door Herman Joling
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Ledenadministratie
Shelly Goes
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Groet uit Urk
Heleen van der Honing

In 2012, tijdens de vacaturetijd, maakten 
wij onverwacht kennis met proponent ds. 
Gerard v.d. Zanden uit Hoogeveen.
Via ds. Enderlé, huidig geestelijk 
verzorger MC te Veldhoven, is hij in de 
Goede Week 2012 op ons pad gekomen. 
In die week was hij voorganger in alle 
diensten van de Paascyclus. Velen van u 
zullen zich hem ongetwijfeld herinneren.
Tot mijn verbazing ontdekte ik vorige 
week zijn naam bij de kerken van Urk. 
Daar goede herinneringen bij mij 
opborrelden, heb ik contact met hem 
gezocht. Dat contact viel voor ons beiden 
in goede aarde. Inmiddels is Gerard 
getrouwd met zijn toenmalige vriendin 
Eef, toen nog studerend voor 
vroedvrouw. Hun huwelijk is gezegend 
met twee zonen, Abel en Ruben. 
Eef is met plezier werkzaam als 
vroedvrouw, binnen de enige 
verloskundepraktijk te Urk. Dat is een 
bijzonder gegeven, daar de jonge ouders 
vaak bij de kerk horen, waardoor Gerard 
voorgaat in de Doopdienst. 
Op zomerse woensdagen is in de kerk van 
Urk, ‘Zingen in de Zomer’. Wie in de 
buurt is, mag zich van harte welkom 
weten. 
Namens het gezin Gerard v.d. Zanden, 
Eef, Abel en Ruben veel zegen 
toegewenst voor iedereen in de 
Gemeente.

met goede herinnering Heleen

Sinds september2017 willen wij ons gemeenteleven 
vormgeven, organiseren en laten inspireren vanuit 
vijf kernwoorden. Naast diaconaat, pastoraat, 
vieren, ‘geld en goed’ is het vijfde kernwoord: ‘leren 
en beleven’. Wat draagt bij om de vorm en inhoud 
van ons geloven met elkaar te delen? Is dat een 
excursie naar een Luther-tentoonstelling, een 
gespreksavond over een boek, een meditatie-

wandeling, zelf een paaskaars maken – en alles wat 
ik nu vergeet te noemen hoop ik maar dat u het gaat 
noemen!! Laat van je horen als jij ideeën hebt; laat 
het ons weten als u mee wilt helpen zo’n idee uit te 
voeren: de werkgroep ‘leren en beleven’ ziet naar 
uw reacties uit. Mag ik voor 15 maart van jou 
horen? Matthijs Glastra, 
matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143
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ONTMOETINGSMIDDAG 
23 APRIL – FILM!
Matthijs Glastra

De cantorij van onze kerk ondersteunt in de eerste 
plaats de gemeentezang. Met de komst van het 
nieuwe Liedboek komt het vaker voor dat we een nog 
onbekend lied zingen. Meestal oefent onze cantor-
organist Herman Schimmel dan op vrijdag met de 
cantorij zo'n lied even voor. Dan zijn er op zondag 
altijd wel leden aanwezig die meehelpen om de 
gemeente te ondersteunen.
Verder werkt de cantorij gemiddeld zes keer per jaar 
mee aan een dienst. Meestal rond de Paasweek, rond 
Advent en Kerst en tijdens de Gedachteniszondag.
De cantorij oefent iedere vrijdag van 19.00 tot 19.45 
uur in de kerk. Iedereen die het leuk vindt om mee te 
zingen is van harte welkom. Meer weten? Mail: 
hermanschimmel@gmail.com

Cantorij ondersteunt 
gemeentezang
Herman Schimmel

Leuk om u zelf te ontmoeten? Mooi! Leuk om 
anderen te ontmoeten? Weet u dan welkom op de 
Ontmoetingsmiddagen 2018 in de Protestantse 
Kerk te Huissen. De diaconie en de werkgroep 
Pastoraat nodigen u van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. Tijd om anderen te ontmoeten, bij 
te praten, iets te drinken en elke keer een boeiend 
thema.

Op 23 april een filmmiddag: 
“De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween ”

Allan wordt 100 en dat zal groots gevierd worden in 
het bejaardenhuis. Maar de jarige zelf vindt dat hij 
de tijd die hem rest beter kan besteden. Pers en 
burgemeester hebben het nakijken! Allan beleeft 
vervolgens het ene na het andere avontuur met 
gangsters, explosieven en een olifant. En zien we 
Allan in wel heel toevallige ontmoetingen met 
beroemdheden uit 100 jaar wereldgeschiedenis. 
Dwaze situaties, humoristische ontmoetingen en 
een bonte verzameling levensherinneringen.
Inloop vanaf 14.00 uur, de film start om 14.30 uur
Als u vervoer nodig hebt, laat het ons weten. 
Opgeven is niet verplicht, maar wel fijn als u het 
doet
Als u een uitnodiging per e-mail wilt ontvangen: 
geef uw e-mailadres door aan 
matthijsglastra@kpnmail.nl

De eerstvolgende ontmoetingsmiddag is op 
maandag 25 juni – een Zomer-Zon-Zang-festival op 
het (kerk)terras.

Graag tot ziens! 

Christien van Beers, 026-3255652, 
christien.van.beers@hetnet.nl
Janny Nienhuis, tel 026 3252176, 
jannynienhuis46@gmail.com 
Matthijs Glastra, 0621294143, 
matthijsglastra@kpnmail.nl
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Kerkbalans 2018, 
de eerste resultaten
Roelof Smelt

Opbrengst collectes
College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt

Januari 2018
Pastoraat en eredienst
Werk aan de kerk
Orgelfonds eigen gemeente
Oecumene PKN
Catechese en educatie
Totaal

Verjaardagsfonds

Totaal

181,32
74,90
70,55
30,80
57,35

414,92

94,50

509,42

Diaconie
Roelof Smelt

In de tweede helft van januari is de landelijke actie 
Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft 
toegezegd, willen we u daar hartelijk voor 
bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan 
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt 
goed besteed!

Op dit moment is ongeveer 72% van de reacties 
binnen. Tot nu toe hebben we  voor de 
kerkrentmeesters een bedrag van € 41.797,- 
toegezegd gekregen en voor de diaconie € 9.562,-. 
We hopen in het totaal voor de kerkrentmeesters 
op € 46.050 en de diaconie op € 9.960,-.
Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet 
gereageerd hebben vragen: wilt u dat deze maand 
nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van 
essentieel belang voor onze kerk. 

Het eindresultaat van Kerkbalans 2018 zullen wij 
vermelden in de Sjaloom! van juli 2018.

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle 
vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben 
meegeholpen met de actie! 

Met vriendelijke groet,
Roelof Smelt
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen
Tel +31620391482

Januari 2018
Rudolphstichting
Vluchtelingenwerk O-Ned.
Kinderhospice Binnenveld
Rodolfo la Maina

Totaal

59,55
45,80
64,70
24,40

194,45

Aankondiging bezoek 
uit Brandenburg
In het weekend van vrijdag 1 juni 
t/m maandag 4 juni 2018 komt er 
een groep gemeenteleden uit 
Brandenburg bij ons op bezoek. Zo 
langzamerhand zijn het allemaal 
‘oude bekenden’. We willen er een 
mooi en inspirerend weekend van 
maken. Hierover leest u meer in 
de volgende Sjaloom!

Namens de werkgroep, Ada van 
Arkel. 
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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
Yolanda de Wit        3252959 0654954070
Daniëlle van Deutekom                0657214070
Jonathan van Deutekom              0645674960

Cantorij: 
Repetitie sept - mei op vr 19.00 - 19.45 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

Colofon
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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:
         06/03-13/03      Gerdine Dijkstra
         14/03-20/03      Daniëlle en Jonathan van 
                                      Deutekom
         21/03-27/03      Huub Langeweg
         28/03-03/04      Gerdine Dijkstra
         04/04-10/04      Yolanda de Wit
         11/04-17/04      Daniëlle en Jonathan  van
                                      Deutekom                                   
         18/04-24/04      Huub Langeweg
         25/04-01/05      Gerdine Dijkstra 
         02/05-08/05      Yolanda de Wit
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Bijzondere paaswake 
 

Protestantse Gemeente Huissen en  
gospelkoor Promises 

 
“Het dilemma van Pilatus” 

 
 

Met andere ogen kijken naar het lijdensverhaal. 
Een verhaal over keuzes maken, twijfel, hoop en wanhoop, 

licht en donker, vallen en opstaan. 
 

Met bekende Nederlandstalige popliederen. 
 

 
 
 
 

Stille Zaterdag 
Zaterdag 31 maart 2018 

 
Protestantse Kerk Huissen 
Raadhuisplein 35   

 
Aanvang: 22.00 uur 
Inloop vanaf 21.30 uur 

Op Stille Zaterdag (31 maart a.s.) zal de 
Protestantse Gemeente Huissen in samenwerking 
met gospelkoor Promises een bijzondere paaswake 
ten gehore brengen.  Deze wake maakt deel uit van 
3 vieringen (naast Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag) vanuit de gemeente Huissen. 
Voor de uitvoering van dit unieke project zijn 
maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan. 
Enkele leden van Promises hebben zelf de teksten 
geschreven en hier 5 passende Nederlandstalige 
popliederen bij gezocht, die Promises op deze 
avond ten gehore zal brengen. 
In “Het dilemma van Pilatus” zal de veroordeling 
van Jezus door Pontius Pilatus vanuit meerdere 
oogpunten bekeken worden. Wat ging er door 
Pilatus heen? Met welke dilemma`s worstelde hij? 
Wat gaf hem uiteindelijk de doorslag? Deze 
paaswake gaat over vallen en weer opstaan. Over 
kwetsbaarheid en kracht. Van donker naar licht. 

U bent van harte uitgenodigd om de paaswake mee 
te beleven. Deze vindt plaats in de Protestantse 
Kerk Huissen, Raadhuisplein 35. Aanvang: 22.00u, 
vanaf 21.30 is de kerk geopend.      

 “Het dilemma van Pilatus”

Bijzondere Paaswake

Zondag 11 maart is er weer een nieuwe 
Kliederkerk in Huissen. Net als vorige keren gaan 
we samen ontdekken, vieren en eten rondom een 
thema. Een nieuwe start, een nieuw begin; in de 
bijbel staan veel verhalen die hiermee te maken 
hebben. We ontdekken over de verhalen van de 
zaaier en van de man die zijn huis op het zand 
bouwde. Was dat wel slim? 
Maar ook staan we aan het begin van een nieuw 
seizoen; de lente. De natuur start weer op, 
bolletjes komen uit de grond, insecten worden 
wakker en komen uit hun holletjes. Vogels leggen 
eitjes in een nest en ook wij komen weer vaker 
buiten. 
Zin om met ons mee te knutselen, bouwen, racen 
en spelen? Neem je vader, moeder, opa en/of oma 
mee en sta samen klaar voor de start! Zondag 11 
maart, van 13.30 uur tot 15.30 uur, ben je welkom 
in de Protestantse kerk in Huissen, Raadhuisplein 
35. Voor meer informatie : 06 16764999 of mail 
naar : kliederkerkhuissen@gmail.com. En check 
onze FB -site voor de laatste informatie!!

 
 
 

Zondag 11 maart 2018
13.30 – 15.30 uur Protestantse Kerk in Huissen

Kliederkerk is voor jong (0-12) en ouder, familie, vrienden, met 
en zonder (klein)kinderen, iedereen is welkom!

 
Info en aanmelden: kijk op fb Kliederkerk 
Huissen of mail kliederkerkhuissen@gmail.com of 
bel met Ellen 061676 4999

klaar voor 
de start?!

“Klaar voor de start ?!” 

Kliederkerk 
Matthijs Glastra



Ik lief je leven.

Ik lief je leven, deed hij.
De hemel spreidde zich even
de aarde te ontvangen.
De aarde die beefde,
de harde buitenkant binnen,
het zachte binnenste buiten.
Een nieuwe mens geboren.
Donker wordt licht,
een nieuwe dag begint.

Ik lief je leven,
woorden die prikkelen.
Muziek te horen,
wartaal voor wie niet even durft te zweven.
Hoop voor morgen,
zekerheid voor vandaag.
Dat wat je vandaag doet
er toe doet voor morgen.

Leo Scheltinga




