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“Spoorzoeken naar God”
Matthijs Glastra
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“Iedere theoretische uitleg – waarover dan ook – is zinloos als er geen verbindende  ervaring  
bijkomt. Alleen de ervaring zelf werkt.
Zo wijst de moeder haar kind op een glas melk en zegt “Kijk, wit”. De vader wijst het kind op  
een vel papier en zeg “Kijk, wit”. Dat herhaalt zich via het beddenlaken, het witte overhemd,  
de witte muur – net zo lang tot iets van enig besef begint te dagen dat er een overeenkomst  
schuilt in al deze heel verschillende zaken. Het eerste kleurbesef is ontstaan en het bewijs  
wordt geleverd wanneer het kind op een vroege winterochtend voor het raam staat en  
enthousiast uitroept “Kijk papa, WIT”.
Nog nooit heeft het sneeuw gezien, maar in dit nieuwe heeft het de kleur herkend. Het  
nieuwe was toch bekend vanwege het terugkerende motief: wit.

Niet anders leert een mens spoorzoeken naar God. Allerlei oude verhalen van verschillende  
mensen zijn opgetekend en verzameld, omdat er één constante inzat, ‘de kleur God’. Pas  
wanneer ik van verhaal tot verhaal ga en deze terugkerende kleur herken als een spoor, kan  
er een moment komen dat ik in een volkomen nieuwe situatie toch iets van dezelfde kleur  
“God” lees en het spoor terugvind, als herkenning.

Deze vergelijking leert mij telkens weer dat zoiets als Godskennis onoverdraagbaar is. God is  
niet in enige formule te beschrijven of door te geven. Er is alleen de ervaring van God die  
kleur aan het mensenleven geeft en alleen van die kleur kan ik getuigen . . . ”.

Een tekst van Sytze de Vries die mij steeds weer helpt in gesprekken over God en geloof. God is niet 
een begrip maar een kleur. Niet een woord, maar een ervaring die mijn leven inkleurt. Soms is dat 
de kleur wit, dan weer rood, groen of paars. De kleuren vertellen hun eigen verhaal. We steken een 
kaars aan als het donker wordt. Laten een beker rondgaan. Breken het brood. 

Met welke kleur verbind ik God? Is wit wel een kleur? Het woordje ‘wit’ keerde de laatste maanden 
een paar keer terug in de media in relatie tot geloven. Zijn protestantse kerkdiensten niet veel te 
wit? In een maatschappij die steeds veelkleuriger en multicultureler wordt, steekt de Protestantse 
Kerk in Nederland maar bleekjes af. Maar het is zo als het is, het is de realiteit. We kunnen niet 
anders dan onszelf zijn. We worden grijzer. Kleiner. En we zijn inderdaad een witte kerk, dat is de 
realiteit.
Zal de kerk in een samenleving die steeds veelkleuriger wordt, door wit te blijven niet nog verder in 
de marge van die samenleving terecht komen? Vanuit een landelijke werkgroep werd het voorstel 
gedaan dat iedere protestantse gemeente een relatie opbouwt met een interculturele kerk. Elkaar 
ontmoeten. Nieuwe gesprekken. Je door het vreemde laten verrijken zonder jezelf te verliezen
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Pinksteren is het feest van de veelkleurige kerk. Meer kleuren betekent ook meer talen spreken. Als 
we maar één taal leren spreken, wordt die grammatica en woordkeus snel dominant, eenzijdig, 
gesloten en absoluut. Meer kleuren en talen zijn een teken van de rijkdom van het geloof. In 
Rotterdam werd onlangs voorgesteld om alle voorgangers van alle geloofsgemeenschappen te 
verplichten Nederlands te spreken. Ik weet nog dat ik als beginnend predikant in Friesland met 
oudere mensen geloofsgesprekken voerde waar mijn gesprekspartners met rode wangen van de 
spanning hun uiterste best deden om maar netjes Nederlands te praten met de dominee – maar hun 
gevoelens en emoties konden eigenlijk alleen maar in het Fries worden uitgedrukt, die vroegen om 
hun eigen moedertaal. Het is mooi dat er niet op één manier, in één taal over de ervaring van God 
gesproken hoeft te worden. Juist het Pinksterverhaal met al die tongen van vuur, met een toren van 
Babel waar die ene taal uit elkaar valt, in stukken breekt, kleurt het geloof. Hoor, de Geest spreekt 
vele talen en doet ons elkaar verstaan.

Wit – onlangs gaf de NOS aan liever niet meer over blanke mensen, maar over witte mensen te 
spreken. Blank heeft een negatieve klank, is te veel verbonden met een koloniaal verleden of de 
apartheid. Janneke Stegeman, ex-theologe des vaderlands, schreef dat wij ons in Nederland te weinig 
bewust zijn van de privileges die witheid met zich meebrengt. “Ik ben een witte vrouw, leef als witte 
westerling, heb vele witte voorrechten als gezondheid, opleiding, werk en vrije relatiemogelijkheden”. 
Witte Europeanen brachten het geloof naar andere werelddelen en mensen moesten daarbij hun 
eigen godsbeelden achterlaten. Vandaag klinken er nieuwe stemmen! De veelkleurigheid bevrijdt 
God van deze eenzijdige witte positie. De meeste christenen wonen inmiddels in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. En zullen de witte kerken in West-Europa misschien alleen maar kunnen overleven … 
als migrantenkerken.

Frits de Lange nam ons mee op pelgrimsreis. Hij ontdekte dat het goed is om oude woorden en oude 
taal los te laten en een nieuwe taal te vinden: de taal van de voeten, de ziel gaat te voet. Een lege 
routekaart. Een lied zonder woorden. Een blik die alles kan zeggen. De stilte die tot mij spreekt. De 
overgave aan het leven. De wind laten waaien waarheen hij wil. Ik hoef mijn geloof niet met woorden 
te omschrijven. Ga maar!
Dankbaar neem ik de Paaservaringen mee. Het 
indrukwekkende dilemma van Pilatus. De avondmaalskring op 
Witte Donderdag. De stille toewijding op Goede Vrijdag. Het 
elkaar onderweg tegenkomen in het labyrint. “Voor alles 
bang, maar niet voor jou”. Blijven hopen en verlangen. De 
dragende ervaring van God die mij laat voelen “Ik lief je 
leven”. Brandenburg komt op bezoek, dat vriendschap zo veel 
jaar mag duren. Jaap en Lieke Barnhoorn – in het loslaten van 
het leven mogen zij ervaren dat ze worden vastgehouden. De 
Paaskaars die naar Gerrie Francis gaat: zo lang weg geweest 
maar onderweg steeds thuis in Gods geborgenheid. Die 
ervaringen geven ons leven kleur. Helpen om mij toe te 
vertrouwen aan het leven. Helpen ook dat pijn en wrok niet 
blijvend zwarte krassen zetten. Maar dat er steeds weer wit is, 
licht, God.



Van de redactie
Pinksteren
Wat een wonder! Iedereen kon zien en horen. 
Begrijpelijke taal. Velen voelden zich aangesproken. 
Kom daar nu nog eens om. Het kost ons moeite 
(schooljaren!) om ons talen eigen te maken. Met 
Pinksteren ging dit vanzelf. Het voelde voor de 
aangesprokenen dan ook als een opdracht. En dank 
zij deze opdracht mogen wij, hier in Huissen, 
getuigen van de sjaloom in ons leven.
Hoe anders was dit toen mensen er niet aan 
dachten om hun veilige omgeving te verlaten. God 
kwam er ook toen aan te pas. Hier bracht de 
(Babylonische) spraakverwarring die mensen in 
beweging die wij moeten beschouwen als onze 
voorouders.
Gezegende Pinksterdagen en fijne 
vakantiemaanden toegewenst.
Namens de redactie van Sjaloom!
Bartje Abbo-Tilstra
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Inhoud
"Spoorzoeken naar God" column 
Matthijs Glastra
Van de redactie – Inhoud – Agenda 
Kerkdiensten  -  Job
Bezoek uit Brandenburg - Kliederkerk
Jaargeprek met dominee - 
Ontmoetingsmiddag Oosterbeek
Rodolfo 1 - Rodolfo 2
Vanuit de kerkenraad
Gemeentecafé
Paasviering
Uit de Pers - Varia
Collecte Bangladesh -
2 weken geen daglicht
Wij gedenken
Ledenmutaties - Collectenopbrengsten
Colofon
Ad Huson naar Santiago de Compostella
Gedicht

Agenda
Zie ook zondagsm@il

Thema-avonden en kringen (zie folder)
6 mei

26 mei
 
1 juli

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

Pleisterplaatsviering Prot. Kerk, 
Kerkenhofstraat 5, Ressen
Eat and greet. Kosterij, 
kerkenhofstraat 3, Ressen
Pleisterplaatsviering Prot. Kerk, 
Kerkenhofstraat 5, Ressen
Ochtendgebed Ressen 
8.45-9.30 uur 
Spiritueel Café

8 mei

17 mei

1 t/m 4 juni

10 juni 

15 juni 

24 juni

 
25 juni

Holkje van der Veer, 20.00 uur 
Dominicanenklooster
gemeenteavond: gemeentecafé. 
van 20.00 – 21.30 uur 
Bezoek van Brandenburgse 
partnergemeente
16.00 - 18.00 uur kliederkerk, met 
een hapje eten
Jaargesprek ds. M. Glastra
16.30 – 18.00 of 20.00 – 21.30 uur
Na de viering “het mooiste rondje 
om de kerk” - fietstocht olv Fabian & 
Matthijs
Ontmoetingsmiddag Oosterbeek 
start 14.30 uur

Andere data

2/3

4
5
6
7
7

8/9
10
11

12/13
14
15
15
16
17

       18
19
20



Zondag 6 mei
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Theo de Zwart, Arnhem
Collectes: Leprazending project Aly / Pastoraat en 
Eredienst / Missionair werk

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
Geen dienst

Zondag 13 mei
Voorganger: Mw. R. van der Waal-Schaefer, Frankrijk
Collectes:  Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / 
Zonnebloem Huissen

Zondag 20 mei
Pinksteren
Voorganger: Ds. M. Glastra
Doop van Scott Louie van Deemen
Collectes:  Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie, versterking kleine kerken in 
Bangladesh (zie artikel)

Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag
Geen dienst

Zondag 27 mei
Trinitatis
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Werk aan de kerk

Zondag 3 juni
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
bezoek uit Brandenburg
Collectes:  Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Pastoraat 

Zondag 10 juni
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Zondag 10 juni
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Zondag 17 juni
Voorganger: Ulrike Mosch, Brandenburg
Collectes: Roosevelthuis Nieuw Hydepark, Doorn / 
Pastoraat en Eredienst / Voedselbank Arnhem e.o.

Zondag 24 juni
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Leprazending Project Aly Myanmar

Zondag 1 juli
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Leergeld / Pastoraat en 
Eredienst / Jeugdwerk Landelijk

Zondag 8 juli
Voorganger: Ds. H. van de Wal (Arnhem)
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en 
Eredienst / Project Rodolfo

Job
Matthijs Glastra

Het oecumenisch leesrooster volgt in de zomertijd 
een paar weken het boek Job. De vieringen tot aan 
mijn vakantie wil ik uit dit boek lezen. In het boek 
“De God van Job” schrijft Ellen van Wolde: 
“Geplaagd door onnoemelijk leed en gedreven 
door vragen naar het waarom, botst Job met zijn 
vrienden en met God. Uit die botsing komt iets 
indrukwekkends tevoorschijn: het bijbelboek Job.”
3 juni  Job 1 de rampspoed van het leven
10 juni Job 2   de vrienden van Job
24 juni Job 10  de klacht van Job
1 juli Job 38  God in storm en wind
15 juli Job 42 Jobs antwoord
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Bezoek uit Brandenburg
Aankondiging 2:
Ada van Arkel

In het weekend van vrijdag 1 juni t/m maandag 4 
juni 2018 komt er een groep van 13 gemeenteleden 
uit Brandenburg bij ons op bezoek. Zo langzamer 
hand zijn het allemaal ‘oude bekenden’.  We maken 
er een mooi en inspirerend weekend van. Het 
programma is in grote lijnen bekend; details kunnen 
nog wijzigen. Ieder gemeentelid wordt van harte 
uitgenodigd om bij één of meerdere onderdelen 
aan te sluiten. 

Op vrijdag 1 juni heten we onze vrienden 
gezamenlijk welkom in de kerk nadat ze opgehaald 
zijn van station Arnhem. Zaterdagmorgen staat er 
een thema-bespreking op het programma. De 
stelling en vraag “De emotie regeert. Hoe overleven 
we de sensatie-maatschappij?” staan centraal. Hier 
is veel over te zeggen: wat zie ik; hoe raakt mij dat; 
hoe stel ik me op? Het wordt vast en zeker een 
levendige discussie. Na de lunch in de kerk gaan we 
op stap. Deze keer gaan we op bezoek in kasteel 
Rosendael met z’n prachtig ingerichte kamer, mooie 
tuinen, Orangerie en natuurlijk de Bedriegertjes! 
Meer informatie is te vinden op https://www.glk.nl/
landschap-kastelen/kastelen/kasteel-rosendael. 
Moe en voldaan na het kasteelbezoek is het tijd 
voor het diner. De ultime Nederlandse specialiteit 
blijft de PANNENKOEK. De reservering bij boerderij 
De Lande ligt al vast. Meer info: http://
www.boerderijdelande.nl/. Zondag is er voor en na 
de viering volop de gelegenheid om in gesprek te 
gaan met onze Brandenburgers. Koffie met iets 
lekkers erbij verhoogt de sfeer! 
Voor de zondagmiddag staat er een bezoek gepland 
aan de Eusebiustoren met de prachtige 
panoramalift, die een fantastisch uitzicht geeft op 
de stad Arnhem en omgeving. Meer info: http://
eusebius.nl/bezoeken-3/panoramalift . ’s Avonds 
zien we elkaar voor een afsluitend drankje bij Leo 
en Everdien.

Maandagmorgen vertrekt de groep in de loop van 
de ochtend weer met de trein naar Brandenburg.
We hopen dat we dan terug kunnen kijken op 
(weer) een geslaagd weekend met onze vrienden!

Namens de Werkgroep

 
 
 

Zondag 10 juni 2018
16.00 – 18.00 uur incl. hapje eten 

Protestantse Kerk in Huissen

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

Info via fb Kliederkerk Huissen of mail 
kliederkerkhuissen@gmail.com of bel met Ellen 061676 4999

op 
ontdekkings-

reis

Kliederkerk 
10 juni 16.00 uur



7Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Ontmoetingsmiddag 
25 juni naar Oosterbeek
Matthijs Glastra

Jaargesprek 
met dominee Matthijs 
Glastra
Matthijs Glastra

In de Protestantse Gemeente in Huissen gebeurt 
van alles: volop plannetjes, ideetjes, ontmoetingen 
en activiteiten. Er worden heel wat (proef)
ballonnetjes opgelaten. Wat komt er van al die 
prachtige plannetjes terecht? Doen we de goede 
dingen? Missen we iets? En wat vindt u van de 
dominee? Hoe gaat het met onze gemeente en 
haar dominee?
Wilt u daarover meepraten, dan bent u welkom bij 
het gemeente-jaargesprek over ‘het functioneren 
van de dominee’ op vrijdag 15 juni óf van 16.30 – 
18.00 uur óf van 20.00 – 21.30 uur in de kerk. 
Graag opgeven als u aan het gesprek deel wilt 
nemen via scriba@pknhuissen.nl

Voor maandag 25 juni was het plan: het kerkterras 
gaat open en we gaan genieten van een 
sprankelend zomer-zon-zang-festival. Maar de door 
ons gevraagde muzikanten zijn die middag helaas 
verhinderd. Het terras blijft dicht.
Maar niet getreurd: om 14.00 uur is de kerk wel 
open, en om 14.30 uur vertrekken we naar de kerk 
van St. Bernulphus te Oosterbeek waar de originele 
schilderijen hangen van de kruiswegstaties van Jan 
Toorop. In februari liet Herman Schimmel ons via 
de beamer kennismaken met deze kruisweg – deze 
middag kunnen we die in het écht bekijken. En 
misschien gaat het kerkterras in Oosterbeek nog 
even open! We zijn rond 17.00 uur weer thuis.
Om het vervoer goed af te stemmen willen we u 
deze keer met nadruk vragen u op te geven. We 
horen ook graag of u deze middag zelf met de auto 
komt en misschien anderen mee kunt nemen.

Christien van Beers , 026-3255652, christien.van.
beers@hetnet.nl
Janny Nienhuis, tel 026 3252176, 
jannynienhuis46@gmail.com 
Matthijs Glastra, 0621294143, 
matthijsglastra@kpnmail.nl

NB De muzikanten houden 10 september vrij voor 
het kerkterras in Huissen!
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Rodolfo from Cuba 1
Jan Rietveld

Het project voor dit jaar is, zoals wij allen inmiddels 
wel weten, het werk van Rodolfo Aguila in de wijk 
La Marina in Matanzas, Cuba. Met onze financiële 
bijdragen kan onder de leiding van Rodolfo 
geweldig werk worden verricht. Rodolfo schreef ons 
eens: mijn bezoek in 2009 aan jullie mooie land was 
niet toevallig. Na veel moeite ontving hij indertijd 
eindelijk een visum zodat hij een bezoek aan 
Nederland kon brengen. Zijn werk in de 
achterstandswijk La Marina was tot dan toe nog 
weinig succesvol. Het contact tussen onze 
gemeente en Rodolfo wordt onderhouden door 
Piet en José Knol, waar Rodolfo indertijd heeft 
gelogeerd tijdens het Bridging Gaps bezoek aan 
onze gemeente. Er was een goede klik tussen 
Rodolfo en José en Piet. Daaruit is een blijvend 
contact per e-mail voortgekomen. Vanaf 2010 
kwam daar een financiële ondersteuning bij met als 
voorwaarde dat de uitgaven goed zouden worden 
verantwoord. De valuta voor buitenlanders in Cuba 
is de CUC, die in waarde niet veel afwijkt van de 
euro. 1 CUC = circa 25 Cubaanse peso’s. 
Vijftien kinderen van  La Marina met drie 
volwassenen bezochten met Rodolfo een pretpark 
en hebben een broodje gegeten in het restaurant 
van dit park. Totale kosten 134 CUC’s voor achttien 
personen, exclusief Rodolfo. Een bezoek aan het 
Openlucht Museum in Arnhem kost aanzienlijk 
meer! Zoals in Nederland een griepgolf werd 
meegemaakt lieten de virussen ook Cuba niet 
onberoerd. Geld voor medicijnen is onder de 
bevolking van La Marina nauwelijks aanwezig. 
Rodolfo werd met onze collecteopbrengsten in 
staat gesteld medicijnen voor de kinderen te kopen 
en  astmasprays voor de volwassenen (totaal 44 
CUC’s), met daarnaast voor zieke en bejaarde 
mensen zeven badkamerstoelen van 35 CUC’s elk. 
Twee bedden werden gekocht voor opgroeiende 
jongens die met hun voeten buiten de matras 
moesten slapen. Een handzame tafel werd 
aangeschaft voor een van de jongeren die een 
kapperszaak is gestart om zijn familie te kunnen 
onderhouden. Totale kosten 180 CUC’s. Met elf 
kinderen en drie volwassenen zijn enkele musea 
bezocht, met een lunch in een pizzeria. Kosten 112 
CUC’s. 

Ook werden onze bijdrages  besteed aan de 
aankoop van 30 Bijbels, 100 pamfletten met 
teksten die vertellen over God’s liefde en redding, 
30 kleine boeken om de kinderen te vertellen over 
de liefde van Jezus, en 100 potloden, totaal 113 
CUC’s.

De giften die regelmatig aan Rodolfo worden 
overgemaakt stellen hem in staat zijn sociale en 
evangelische werk met succes te verrichten. Hij 
schreef ons: “wij voelen ons sterker en gelukkiger 
met de wetenschap dat jullie allen in Huissen voor 
ons bidden en helpen daar waar niemand energie in 
wil steken. We zijn ervan overtuigd dat God jullie in 
Huissen heeft uitgekozen om ons leven en hoop te 
geven in onze ernstige situatie. Zoals God Jozef 
uitkoos om de honger te ledigen in de familie van 
Jacob in het oude Israël, zoals in de Bijbel wordt 
beschreven in het boek Genesis. Jullie zijn feitelijk 
onze enige vrienden in de wereld en dat maakt ons 
de gelukkigste gemeenschap in Cuba. -‘Thank you 
so much, our nice friends and brothers!!! May the 
Lord bless you more than us!!!-” 
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Aan de orkaanschade binnen de wijk La Marina 
werd een bedrag besteed van 430 CUC’s. Dit is voor 
Nederlandse begrippen een rijkelijk laag bedrag, 
maar het is wel circa 10.750 peso’s.  En Rodolfo 
blijkt ook een goede onderhandelaar te zijn. Daarbij 
wordt erg veel werk verricht door zelfredzaamheid. 
Wel duren daardoor de werkzaamheden extreem 
lang. 
Zoals ook eerder gemeld was de wenskaartenactie 
die wij allen met de kerstdagen hebben gedaan een 
overweldigend succes. Veel van de kinderen en ook 
de volwassenen hadden nog nooit een kaart met 
zo’n mooie wens erop ontvangen. Een citaat uit het 
verslag van Rodolfo: “Op deze wijze geven jullie ons 
de kans om Jezus te laten zien als de redder en 
Heer in La Marina. Het kerstverhaal is dit jaar tot 
leven gekomen in onze gemeenschap. Elk kind en 
elke volwassene in La Marina praat over jullie 
kerstkaarten. Iedereen wil ze zien. God zij geloofd in 
deze kersttijd in La Marina!!! Halleluja!!!”
Binnen de diaconie is het idee naar voren gekomen 
om de gemeenschap in La Marina deze zomer 
vakantiekaarten te sturen vanuit de plaatsen waar 
velen van ons vakantie (gaan) houden. In 
Nederland, elders in de wereld, en ook in Huissen 
zelf. Dit idee is besproken met Rodolfo, die erg 
enthousiast was. De kaarten mogen gestuurd 
worden aan de echtgenote van Rodolfo, die zal 
zorgen voor de distributie binnen de gemeente in 
La Marina. Het adres is:  
Cira María Díaz Marrero, 
Calle Comercio (99) entre San Vicente (276) y San 
Ambrosio (280), 
Reparto Pueblo Nuevo, Taller de Acopio, 
Cuidad Matanzas, Cuba. CP. 40100.
Een heel verhaal, maar dan komen ze wel goed aan, 
mits voldoende gefrankeerd. Vanuit Nederland: tot 
20 gram 1x Internationaal = € 1,40
MEERDERE KAARTEN MAG NATUURLIJK OOK!!
Suggesties voor vakantiegroet in het Spaans; u kunt 
ook in het Engels uw groeten overbrengen
Vakantiegroeten Saludos de vacaciones
De groeten uit Huissen, de mooiste stad op aarde . 
Saludos desde la Huissen, el lugar más bello del 
planeta.
De groeten uit Engeland  Saludos desde Inglaterra!

Project Rodolfo, Cuba 2
Ada van Arkel

In de afgelopen periode naar Pasen toe is er veel 
aandacht besteed aan het project van Rodolfo. Op 
verschillende manieren hebben we geprobeerd uw 
aandacht te vragen en daarmee geld in te zamelen 
voor het werk van Rodolfo. Zie het artikel elders in 
dit blad. 
De Cubaanse koekjes waren een succes en zijn in 
grote getale gebakken. Het is wonderlijk om te zien 
dat met hetzelfde recept als basis er zoveel 
verschillende vormen en variaties in smaken 
kunnen ontstaan. Met dank aan de creativiteit van 
alle bakkers!
De lunch met het Cubaanse tintje was erg 
succesvol. Er hebben veel mensen aan 
deelgenomen – een hele pleinzaal vol. Iedereen 
was enthousiast over de pinda-tomatensoep en ook 
de salades vielen in de smaak. Bijkomend voordeel 
was dat na aftrek van de kosten er een mooi bedrag 
voor het project overbleef. Reden temeer om deze 
lunch later in het jaar te herhalen.
Spaardoosjes: toch maar weer uitdelen dit jaar! 
Spaardoosjes zijn een goede gewoonte geworden. 
Op deze manier word je eraan herinnerd om 
terughoudend te zijn in consumptief gedrag tijdens 
de 40-dagentijd. Voor de inhoud van de 
spaardoosjes zijn we u erg dankbaar en we zijn blij 
om het bedrag voor Rodolfo hiermee te kunnen 
verhogen. 

Natuurlijk gaan we verder met aandacht geven aan 
en gelden inzamelen voor Rodolfo en zijn gemeente 
in Matanzas. 
Na de zomer gaan we weer verder met acties om 
het project Rodolfo te ondersteunen. 
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Verslag vanuit de 
kerkenraad
Marja Huson-ter Avest

Begin maart 2018 stond een 
kerkenraadsvergadering gepland met alleen de 
vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen en 
colleges. Bij de voorbereiding constateerden we 
dat we een zeer beperkt aantal agendapunten 
hadden. M.a.w. die tijd kunnen we net zo goed 
inzetten voor een moderamenvergadering ter 
voorbereiding van het beleidsplan 2018-2023.  
Wel hebben we kerkenraadsleden gevraagd bij 
interesse aan te sluiten. Met een klein groepje 
hebben we op deze manier input verzameld hoe 
we de komende vijf jaar gestalte geven aan ons 
gemeentezijn. Deze uitgangspunten en plannen 
hebben we verzameld en als mindmap 
vormgegeven. In de voltallige kerkenraad van 26 
april wordt het beleidsplan ter vaststelling 
aangeboden. 

Het hart van de mindmap wordt gevormd door het 
woord DICHT(ER)BIJ. Een woord dat ook toekomst 
oproept en waarin begrippen rondom geloven 
doorklinken, zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid, 
onderlinge verbondenheid, zorg en 
verantwoordelijkheid voor elkaar, diversiteit, 
verdieping en dichtbij je zelf blijven. Met daarbij  
in het achterhoofd de vele activiteiten waarvoor 
vele gemeenteleden zich inzetten en waar vele 
gemeenteleden en soms ook anderen aan deel 
nemen. Publicatie via poster, website en 
Zondagsm@il volgt na vaststelling. 

Verslag van de laatste 
vergadering van de 
Classis Nijmegen
Marja Huson-ter Avest

Op zaterdag 14 april jl. waren afgevaardigden van 
kerkenraden en gemeenteleden uitgenodigd voor 
de laatste classicale vergadering. Matthijs Glastra, 
Anja van Donselaar en ondergetekende waren 
namens onze gemeente aanwezig. De feestelijke 
middag werd gehouden in het prachtige oude 
kerkje van Herveld. We ontmoetten elkaar rond 
half 2 met koffie of thee met daarbij letterlijk een 
koekje van eigen deeg. Elke gemeente had iets 
meegebracht of gebakken. Vanzelfsprekend 
trakteerden wij op Cubaanse koekjes. 
Het werd een boeiende middag die begon met een 
drietal lezingen over de geschiedenis van 420 jaar 
Classis Nijmegen met aansprekende anekdotes, 
hoogte- en dieptepunten vanuit de diverse 
gemeenten. Aansluitend werd formeel de laatste 
vergadering gehouden met daarin o.a. het 
vaststellen van de jaarrekening 2017 en de 
opheffing van de classicale vergadering. Met de 
uitnodiging voor deze vergadering was een 
prijsvraag uitgeschreven. Er werd gevraagd om 
ideeën aan te reiken hoe we vorm kunnen geven 
aan ‘met elkaar meeleven’ in de nieuw te vormen 
ring van gemeenten uit de Classis Nijmegen. De 
twee ingediende voorstellen werden elk 
gehonoreerd met een bedrag van €500. Beide 
voorstellen, een ‘Symposium over hoe kerk te zijn’ 
en een ‘Viering met de Damascus hiphop groep’ 
gericht op jongerenwerk, zullen dit jaar nog 
worden uitgevoerd. 
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Tot slot werd er een ‘dankstond’ gehouden met 
prachtige liederen en teksten en waarin voorbede 
werd gedaan voor alle gemeenten. De middag 
werd afgesloten met een hapje en een drankje. 
Het was een boeiende middag die in het teken 
stond van gedenken, vieren en bovenal 
ontmoeten. Van 79 naar 11 classes betekent dat 
de ontmoeting tussen de gemeenten in het 
vervolg via de ring (voor onze gemeente v/h classis 
Nijmegen) plaats zal vinden. Dit zal vanuit de 
kerkenraden (moeten) worden geïnitieerd. 

Vervolg Gemeentecafé
op 17 mei
Ik heb gemerkt dat de uitnodiging voor een 
gemeente-avond heel verschillende reacties kan 
oproepen. Net iets te vaak klinkt er wat zuchtends 
en vermoeiends in door: moeten we weer praten, 
weer dingen op briefjes schrijven, vast allemaal 
heel erg nodig en heel erg goed bedoeld, MAAR…
kan het niet anders? We gaan het zien en anders 
proberen! Op 17 mei noemen we onze gemeente-
avond een gemeentecafé. 

Een avond vol met afwisselende kleine momenten 
en ontmoetingen. Er is live muziek: de vocalgroup 
“Our Voices”” (Shelly Goes) zal zingen. Onze 
gemeente-dichter Leo Scheltinga deelt met ons 
enkele van zijn gedichten. De mindmap van het 
nieuwe beleidsplan 2018 – 2023 wordt 
gepresenteerd. En dominee Matthijs zal iets 
vertellen over zijn studiedagen rondom 
provocatief pastoraat. Er is koffie, thee, iets lekkers 
erbij en een hapje en een drankje. We gaan het 
zien, we hopen elkaar te zien! 
Van harte welkom op donderdag 17 mei, 
Protestantse kerk, Raadhuisplein 35. Inloop vanaf 
19.30 uur – programma van 20.00 – 21.30 uur – 
daarna tijd om te blijven of te gaan.

Voor info/vervoer: Matthijs Glastra, 06 2129 4143
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Paasviering op de maandagmiddag,
d.d. 26 maart 2018: Onvoorwaardelijke liefde 
Ada van Arkel

Naomi komt met haar schoondochters Orpa en 
Ruth terug naar Bethlehem. Ruth kiest vanuit 
onvoorwaardelijke liefde om met haar schoon-
moeder mee te gaan naar Bethelhem. Orpa 
maakt een andere keuze en keert terug naar 
Moab, haar geboorteland. Orpa maakt een 
keuze op basis van wat haar hart haar ingeeft; 
een zeer terechte keuze. Orpa vindt in Moab 
een nieuwe liefde, trouwt en krijgt kinderen. 

Zoals Ruth en Boaz de voorouders van David 
zijn, wordt Orpa de voorouder van Goliath, de 
reusachtige Filistijn uit Moab. Deze Goliath 
‘ontmoet’ David en gaat de strijd aan waarbij 
David als kleine man de winnaar wordt/is. 
Een prachtig thema waar we over doorpraten 
met z’n allen: is onvoorwaardelijke liefde altijd 
je hart volgen of kun je een andere leuze 
maken?
Het lied van Stef Bos - ‘Lied van Ruth’ - geeft 
aan dat het echt niet altijd makkelijk is om in 
een ‘vreemd’ land je weg te vinden en je 
onvoorwaardelijke liefde te geven. De angst 
voor het onbekende, het vreemde en om 
afgewezen te worden overheerst soms. Liefde 
blijft, maar wordt zo makkelijk overschaduwd.

“De hoogste weg” – gedicht bij 1 
Corinthiërs 13, Sytze de Vries 

Liefde volhardt
in het scheppen van ruimte

blijft waaien als een milde lentewind
die bloeien laat en nooit verstikt

liefde loopt niet te koop,
uitdagend met hoge borst

liefde kent geen trots
die beschadigt en beschaamd maakt

liefde wil niet winnen
niet zelfgenoegzaam zijn, zich niet handhaven

liefde verdraagt geen onbetrouwbaarheid
maar deelt de vreugde om mensen

die op elkaar aan kunnen

liefde is een allesomvattend huis
en biedt een dak voor totaal vertrouwen

voor grenzeloos verwachten

liefde houdt eindeloos vol
valt niet af

liefde alleen laat zich kennen
als toekomst die blijft.
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Na de viering is er een drankje. De voordracht over 
de tabakscultuur in Huissen werd wat anders dan 
dat we verwacht hadden. Soms gebeurt dat. Toch 
blijken er interessante herinneringen te leven: 
‘mijn vader had ook een tabaksschuur ‘ en ‘ik 
bracht de zelf gerolde sigaretten van mijn vader 
weg in de oorlog’. Misschien doen we de 
Huissense tabakscultuur nog een keer over.
De gesprekken voor, tijdens en na het eten zijn 
altijd gezellig en er is tijd voor nieuwe of verdiepen 
van bestaande contacten. 

De diaconie is blij en kijkt tevreden terug op een 
prettige paasviering op deze maandag 
voorafgaand aan Pasen.

Paasviering 
vervolg



Uit de Pers  3/18
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Anglicaanse kerk wereldwijd verenigen lijkt mislukt.
LONDEN - Het voorstel kreeg niet genoeg steun 
binnen de Kerk van Engeland. Door conflicten over 
de priester- en bisschopswijding van homoseksuelen 
en vrouwen zijn de 77 miljoen anglicanen ernstig 
verdeeld geraakt
Nederlandse vertegenwoordiging Vaticaan.
De ministerraad heeft donderdag op voorstel van 
minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd 
met de aanstelling van Caroline Weijers als nieuwe 
vertegenwoordiger bij de Heilige Stoel, zoals de 
diplomatieke post officieel heet. Het Vaticaan moet 
de benoeming nog wel goedkeuren.
Joh. de Doperkerk Puiflijk gekocht door Zettenaar. 
De Franciscus en Clara-parochie heeft deze verkoop 
aan de voormalig voorzitter/kerkenraad Hervormd 
Hemmen bekend gemaakt. Wat deze ermee wil gaan 
doen is nog niet bekend.
“School met de Bijbel” Randwijk geen 
Koningspelen.
De directeur van de school heeft dit besloten i.v.m.
de viering van het 125-jarig bestaan van de school in 
juni. De jaarlijkse activiteiten van het plaatselijk 
Oranje-comité zullen normaal doorgaan.
Bikken om de Valburgse dorpskerk te redden.
Een pittige klus volgens restaurateur Coppens uit 
Nijmegen. Dominee Bastiaan van Leeuwen van de
protestantse gemeente hoopt snel weer op de 
kansel te kunnen staan met de boodschap waar 
de naam “Christus” centraal staat. 
Bassam Youssef gastspreker bij 50-jaar Amnesty.
Als komiek het fenomeen in de Arabische wereld
met meer dan 200 miljoen kijkers op tv en internet
totdat de Egyptische regering hem verjoeg. Enkele
treffende uitspraken van hem (44 jr): “Jullie kwamen 
vroeger op de brandstapel voor grappen over je 
geloof” en ook: “Als je zeker bent van je geloof, dan 
kun je er ook om lachen!”
21 mei aanstaande viering 50 jaar Raad van Kerken.
Pinksteren is de geboortedag van de kerk. Daarom 
viert de Raad van Kerken op maandag 21 mei het 
jubileum in de St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort van 
15.00 uur tot 18.00 uur. Het thema voor de viering is 
‘De Geest waait’.
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Universiteit van Lingewaard: Verlangen en 
veerkracht 

De lezing van Holkje v.d.Veer is vanwege ziekte 
spreekster in april niet door gegaan. 
Holkje van der Veer is gelukkig weer hersteld.

Dinsdagavond 8 mei a.s. zal de lezing 'Verlangen 
en veerkracht' plaats gaan vinden van 
20:00-21:30u in het Dominicanenklooster  te 
Huissen.

De hipste non van Nederland,
Holkje van der Veer, schreef 
twee spraakmakende boeken 
'Verlangen als antwoord' en 
'Veer-kracht'.

Varia 
Verzameld door Herman Joling

Tussenjaar
Ben je toe aan een break? Weet je nog niet 
wat je moet gaan studeren? Denk dan eens 
aan een diaconaal jaar in de Herberg. Je 
levert een belangrijke bijdrage aan het werk 
van de Herberg en bent bezig met je eigen 
(geloofs)vorming. Een unieke kans. www.
pdcdeHerberg.nl 
Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 
jaar. Wil jij wel eens iets bijzonders doen in 
je vakantie? Geef je dan vakantiewerk.. 
www.pdcdeherberg.nl 
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Kleine kerken in 
Bangladesh
Collecte 20 mei
Jan Rietveld
In het overwegend Islamitische Bangladesh 
behoren de christenen tot de armste 
bevolkingsgroepen. Men kan vaak nauwelijks lezen 
en schrijven, en ook hun voorgangers hebben 
weinig onderwijs gehad. Kerk in Actie biedt hulp in 
allerlei vormen. Op de zondagsscholen krijgen 
kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze 
tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er 
huiswerkbegeleiding van de schoolgaande 
kinderen. De volwassenen kunnen ook 
bijbelonderwijs, alfabetiseringscursussen en 
naailessen volgen. Zo kunnen ze vanuit hun eigen 
huis extra geld verdienen om hun gezin te 
onderhouden. Waar dit van toepassing is worden 
microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om 
een training in de landbouw te volgen. Op deze 
wijze wordt de zelfstandigheid van de bevolking èn 
van de christelijke kerken in Bangladesh vergroot. 
Meer informatie kan gelezen worden via www.
kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh.

Collecte Pinksterzending

20 mei 2018

Versterk de kleine 
kerken in Bangladesh

Foto: Kerk in Actie 

Jaargang 30, nummer 8

Al 2 weken geen 
daglicht meer gezien.
Een persoonlijk oproep
Heleen van der Honing

Je zult maar zeven jaar zijn en je hele leven in 
oorlog leven. Deze zevenjarigen én nog ruim 13 
miljoen mensen in Syrië zijn nog steeds afhankelijk 
van humanitaire hulp. 3 miljoen mensen zitten in 
zeer moeilijk te bereiken gebieden, zoals 
bijvoorbeeld in Oost-Ghouta. Ze schuilen in kelders, 
komen niet buiten en leven in constante angst. 
Sommigen hebben al weken geen daglicht meer 
gezien. Het Rode Kruis helpt hen met schoon 
drinkwater, voedsel, dekens en medische hulp. 
Eerder deze week en ook vandaag lukte het om 
hulpgoederen naar Oost-Ghouta te brengen. Maar 
er is veel meer nodig. Om de mensen in Syrië te 
kunnen blijven helpen, heeft het Rode Kruis Giro 
7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44).geopend. 
Help de bevolking in Syrië en geef nu. Grootste 
sexschandaal zijn de uit overmacht gegooide 
bommen waarmee alles, bovenal mensenlevens, is 
vernietigd. Moge duidelijk zijn dat ik heel boos ben, 
doch dit niet om wil zetten in wraak, vergelding. Ik 
maak een gebaar waardoor verzet en protest 
zichtbaar blijven in een ten hemel schreiende 
mensonterende wereldsamenleving. In het 
verlengde van het scheppingsverhaal waarin God 
roept en zoekt: Mens waar ben je?!? Komt er nog 
ongewapend verzet?! Geeft gij te eten en te 
drinken?!? En ik denk: Waarom zegent God de 
werken van mensenhanden niet en blijft zwijgen bij 
vernietiging van alles door mensenhand 
voortgebracht. Huizen zijn immers meer dan 
dingen. Huizen zijn boeken met een verhaal waarin 
levende mensen wonen. Niet vanwege het 
comfort, door te leven, lieven en lijden. 
Misschien zijn er christenen onder hen? Zouden zij 
in de ogen van de Barmhartige een meerwaarde 
hebben ten opzichte van gewone mensen?? 
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Wij gedenken
Evert Jan van Dullemen
23 juni 1934 – 6 maart 2018

Wij gedenken
Henny van den Ham- Mulder
17 juli 1927 – 20 april 2018Jan is overleden in de leeftijd van 83 jaar. 

Een vrolijke optimistische man met humor 
die veel van zingen hield. Allemaal niet 
direct dingen die hij van huis uit had 
meegekregen, maar bijzonder om te ervaren 
hoe hij daarin voluit zijn eigen levensweg is 
gegaan. En binnen de verbondenheid van 
zijn huwelijk en gezin die levensliefde heeft 
gevonden en uitgedeeld( want iedereen kon 
een beroep op hem doen). Het leven is goed 
geweest voor hem en wij hebben het goed 
gehad met Jan. Hij hield van het leven, van 
alle mensen die zijn leven deelde.  Wij 
wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen kracht en troost toe voor de 
komende tijd.

Henny is overleden in de leeftijd van 90 jaar. 
Een leven waarin haar  (rug)pijn en 
’zenuwen’  op de achtergrond altijd 
aanwezig waren, maar op de voorgrond was 
zij een lieve zorgzame vrouw, volop 
betrokken op het leven om haar heen. Een 
heldere geest maakte tot het laatste toe vele 
goede gesprekken mogelijk. Een zeer 
ongelukkige val en een ziekenhuisopname 
maakten binnen een paar dagen een 
onverwacht einde aan haar leven. Wij 
gedenken haar in dankbaarheid. Dat Ineke 
en Henk ,kleinkinderen en allen die haar 
missen de kracht van de liefde mogen 
ervaren en ontvangen.
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Opbrengst collectes
College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt

Februari 2018
Pastoraat en eredienst

Maart 2018
Pastoraat en eredienst
Verjaardagsfonds

Totaal februari - maart

191,51

182,21
47,00

410,72

Diaconie
Roelof Smelt

Februari 2018
Roosevelthuis
KIA – Ghanese kindslaven
Voedselbank
KIA _ Missionair werk
Project Rodolfo
KIA – kinderen op de vlucht
Lepra zending
KIA - schuldhulpmaatjes
Totaal

Maart 2018
Stoelenproject de Duif
KIA – Moeders in West-Papoea
Stichting Leergeld
KIA – kinderarbeid 
textielindustrie
Amnesty International
Totaal

Project Rodolfo
Diensten maart
Paasnachtdienst
Paasviering 26 maart
spaardoosjes
Totaal project Rodolfo

40,55
72,90
52,95
49,40
54.90
79,85
39,28
44,85

434,68

47,10
52,60
51,70
66,65

79,82
297,87

237.65
214,56
111,80
249,10
813,11

Ledenadministratie
18-02 t/m 19-04 2018
Shelly Goes

Buen Camino  ≈  Ik wens jou het goede pad toe



Druk: BladNL Utrecht Oplage 365 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo-Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman Joling, 

Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 30/6, 25/8, 6/10 , 14/11
Verschijningsdata:   12/7, 6/9, 18/10, 22/11
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,-
Sjaloom! digitaal: opgeven: sjaloom@pknhuissen.nl
of op de site: www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom

Adressen

18 Sjaloom! Pinksteren 2018

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. 
Vrijdag 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 

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-) 
of €10,- (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
• Bijdrage kerkbalans 
• Bestellen collecte bonnen 
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

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

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

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

Colofon
Nr 3 Pinksteren 2018 jaargang 39
Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

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:
         18/04-24/04      Huub Langeweg
         25/04-01/05      Gerdine Dijkstra 
         02/05-08/05      Yolanda de Wit
         09/05-15/05      Huub Langeweg
         16/05-22/05      Daniëlle en Jonathan
         23/05-29/05      Gerdine Dijkstra 
         30/05-05/06      Yolanda de Wit
         06/06-12/06      Daniëlle en Jonathan
         13/06-19/06      Huub Langeweg
         20/06-26/06      Gerdine Dijkstra
         27/06-03/07      Daniëlle en Jonathan
         04/07-10/07      Yolanda de Wit
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Van Huissen naar Santiago de Compostella 
Ad Huson
Het is dan eindelijk zo ver. Als u dit leest ben ik onderweg naar Santiago de Compostella. Op zondag 29 
april thuis vertrokken. Toen naar onze kerk om daar de pelgrimszegen te halen. En het eerste stempel in 
mijn pelgrimspas. En vervolgens direct de eerste etappe. Naar een camping in Groesbeek.
De eerste twee weken trekt Marja met mij mee. Ze heeft dan vakantie. Vermoedelijk zijn we in Dinant als 
we afscheid nemen. En daarna ga ik alleen verder. Nou ja, alleen. In Frankrijk en Spanje wonen ook heel 
veel mensen hoor. En uit mijn vorige reis weet ik nog dat ze vaak heel aardig zijn. En ik verwacht als ik 
zuidelijker kom, dat ik ook medepelgrims ontmoet. Daar praat je wel mee. Maar doorgaans trek je alleen 
verder. De kans is wel groot dat je elkaar op overnachtingsadressen nog weer treft.

Het was een lange voorbereiding. Al vorig voorjaar heb ik aangegeven dat ik weer naar Santiago ging. En 
vanaf toen startte eigenlijk ook de echte voorbereiding. Je uitrusting in orde brengen. Nadenken en 
puzzelen over de route. Navigatie-hulpmiddelen (smartphone en DPS) leren kennen. 
En, ook wel belangrijk, trainen met de rugzak op je rug. En gaandeweg kreeg ik steeds meer zin om te gaan.

Als ik dit schrijf is het donderdag 19 april. En ondanks een slecht voorjaar (weinig kunnen trainen) ben ik er 
klaar voor. En vanaf het vertrek zie ik wel hoever ik kom. Uiteraard verwacht ik in Santiago aan te komen. 
Maar de weg is lang. Er kan zich van alles voordoen. Blijf je heel? Hoe is het weer? Raak je het niet spuug 
beu… Als alles gaat zoals ik het nu kan zien ben ik begin september weer thuis. En als u met mij mee wilt 
reizen dan kan dat: adnaarsantiago@blogspot.nl   Iedere dag een (kort) verhaal over mijn belevenissen. En 
een kaart waarop u kunt zien waar ik me precies bevind. En tot hoever ik gevorderd ben. En ook als u thuis 
blijft wens ik u met de pelgrimsgroet: 
Buen Camino. Dat betekent:
 Ik wens u het goede pad toe.....

foto's Gerdine Dijkstra



Pinksteren
De geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt een, wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest,
voltooi wat Gij begonnen zijt.

Huub Oosterhuis




