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“Soms even niet”
Matthijs Glastra
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Mijn studie in Kampen naderde haar eindpunt. Daarna predikant worden en om een goede 
gemeente te vinden mocht je dan een jaar ‘rondpreken’ als proponent. Wat heb je nodig voor een 
goede preek? Voor de studenten was dat vooral: een preekconsent. Dit kon je verkrijgen door een 
proefpreek in te leveren. Mijn proefpreek haalde het niet: hij was té vaag en té vol, maar bovenal: ik 
gebruikte te vaak het woordje IK. Er waren (zijn?) in protestants Nederland bepaalde woorden die 
vanuit onze calvinistische wortels taboe zijn: ik had de bijbel moeten noemen en niet mijzelf. De 
dominee moet niet zelf aan het woord komen, hij is toch de dienaar van Gods Woord! Ik ben 
benieuwd als ik vandaag met mijn preken een preekconsent zou aanvragen. . .

De afgelopen weken stuitte ik op een ander calvinistisch taboe-woordje: SOMS. Bij de lezingen uit 
Job zongen we lied 700: “Sóms, soms éven – soms ook niet”. Job spreekt tegenover de gesloten 
leerstellige zekerheid van zijn vrienden uit dat die niet altijd kloppen. Het gaat in het leven soms 
anders. En God is soms volledig uit het leven verdwenen. Mag ik dat zeggen? Dat het soms niet lukt? 
De bijbel vertelt ons niet anders. Ja, dat mag en dat is goed. Door alleen maar dit ene woordje te 
gebruiken, SOMS, creëert Job een geloofsruimte waarin hij IK kan zeggen. Waarin hij recht doet aan 
zijn hoofd en hart, verstand en gevoel. God, soms lukt het wel, soms ook niet. 

Daar wordt vaak tegen geageerd: geloven is toch zeker weten. Je gelooft het wel of je gelooft het 
niet. Je kunt niet – net als een beetje zwanger – ‘een beetje geloven’. Zowel de strenge orthodoxen 
als de overtuigde atheïsten voelen zich het beste bij een scherpe zwart-wit tweedeling: je gelooft wel 
of je gelooft niet. Je bent atheïst of je houdt je aan de orthodoxe leer. Alsjeblieft geen vage 
tussenvorm, beetje wel beetje niet. Dat wordt te veel religieus winkelen in de spirituele supermarkt. 
Het makkelijke pretpakket i.p.v. het totale pakket.
De wijsheidsboeken in de bijbel (Job, Spreuken, Prediker, de Psalmen) doen ons ervaren dat het 
leven zich niet laat opdelen in een zwart-wit schema van geloof-ongeloof. Het zeker weten blijft altijd 
verbonden met een vast vertrouwen. Er zijn tijden dat het goed gaat zegt de Prediker, maar ook 
tijden van kapot gaan, donkerte, de weg verliezen. God, ik zoek je als/met een hijgend hert/hart!

De omwegen, het donker, niet zien, het soms niet kunnen geloven. En dat mag je uitspreken, want 
anders komt geloven los te staan van het leven. Geloven is ook dat dromen soms niet uitkomen. 
Soms moet ik loslaten wat mij dierbaar is. Soms zit het tegen. Soms kan ik het niet geloven. Soms 
wilde ik wel dat ik weer geloven kon..
Soms zijn er momenten waarop het heil ervaren wordt. Transparante plekken. Een pelgrimstocht 
naar Santiago. Tour de Fabian. Een eerlijk gesprek met je partner. Een appje met een foto. De 
bloemen uit de kerk. Soms is het goed om even met vakantie te gaan. Sabbat: stoppen, staken, nu 
even niet!
Je kunt reizen met de voeten, met de ziel, met een lied. “Wie zingt is al op reis”, ook als je gewoon 
thuis blijft. Ik ben op reis gegaan in het liedboek met het woordje SOMS in de hand
“Soms staat de hemel op een kier” (464)
“Soms breekt uw licht in mensen door” (493)
“God, soms is het donker” (854)
“Soms groet een licht van vreugde” (910)
“Soms waait de wind het koren in de war” (715)
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En lied 785, "Dat heb je soms", drie coupletten met een terugkerend refrein:

Dat heb je soms.
Je weet je geen raad.
Je weet niet hoe of wat
hoe het nu met je gaat.
Je hebt het helemaal gehad.

Dat heb je soms   
dat je ’t echt niet meer ziet  
door verdriet en door spijt.  
Je weet de uitweg niet 
bent de weg helemaal kwijt.

Dat heb je soms
Je weet niet waar je bent
Je weet niet wat je moet
dat je je weg niet meer kent
en 't gaat helemaal niet goed.

En juist dan onverwacht
wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug
zijn hand is een steun in de rug

’Ik ben op z’n best een aarzelende gelovige te noemen’. ’Zien, soms even’, de titel van de liedbundel van 
Huub Oosterhuis, schetst mijn religieuze besef heel kenmerkend. “Ik wil mezelf niet krachtiger en 
kordater voordoen dan ik ben. In mijn preek zal ik die aarzeling, die authentiek is, delen met de 
toehoorders. Als ik dieper graaf, kom ik terecht op fundamenten die wankel zijn – dat is precies die 
religieuze component. Voor iemand zoals ik, die graag exact en analytisch is, is religie uitzonderlijk 
ongrijpbaar”. (Alexander Rinnooy Kan, de Preek van de Leek).
Aarzelend, twijfelend, een beetje geloven? Soms ontdek je juist in dat zoeken jouw eigen plekje in die 
lange stoet van prominente twijfelaars. Adam en Eva, Mozes, Luther en op sommige (!) momenten ook 
Jezus: geloven en twijfelen staan niet los van elkaar. Mijn leven willen verbinden met Gods aanwezigheid 
kan alleen dwars door alle sluiproutes van het leven heen. Juist in het erkennen dat het leven soms 
zichtbaar, soms verborgen is kan de liefde zelf soms plotseling doorbreken.

Soms gaat het leven anders. Gerrie Francis die maar heen en weer geslingerd wordt tussen thuis en 
ziekenhuis, vallen en opstaan. Henk en Gerda Nijkamp: niet meer kunnen samen wonen maar nog steeds 
in lief en leed verbonden. Wolter en Margreet Rensink en de lange onzekerheid wat de onderzoeken bij 
Wolter nu écht opleveren. Bep en Jan Bultje nu Beps krachten afnemen. Soms waait de levenswind ‘het 
koren in de war’, soms doet Gods levensadem de wolken verdwijnen.

“Soms blijft de zon onzichtbaar,
terwijl ze achter de wolken straalt,
maar daarna komt de wind 
en blaast de hemel schoon” (Job 37:21)



Van de redactie
Zon

Niets nieuws onder de zon
De uitdrukking ‘onder de zon’ is uniek voor het 
boek Prediker. De uitdrukking ‘er is niets 
nieuws onder de zon’ (Prediker 1:9) is een 
gevleugelde uitdrukking geworden in het 
Nederlandse taalgebied.. Het uitgangspunt bij 
het vertalen van dergelijke uitdrukkingen is:  
niet vervangen door iets anders als daar geen 
goede redenen voor zijn.
Voor u ligt het Zomernummer van Sjaloom!
waarin "Soms.... " toch nieuws te melden is.

Fijne vakantiemaanden toegewenst.
Namens de redactie van Sjaloom!
Herman Joling
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Agenda september
Zie ook zondagsm@il

1 september

11 september

29 en 30 sept
30 septemner
1 oktober

2 oktober

Boekenmarkt voor de kerk 10.00 - 
17.00 uur
Info bijeenkomst Rafaëlgroep Elst 
19.30 uur  zie artiekel
Bridging Gaps
Wereld lunch  Kerk  zie artiekel
Start 8x Rafaëlgroep Elst 19.00 - 
21.00 uur
Start 8x Rafaëlgroep Bemmel 14.00 
- 16.00 uur  

2/3

4
5
6
7
8
9

10/11
12/13

14
15
16
17
18
19
20

Agenda juli augustus
Zie ook zondagsm@il
aanmelden via:  zondagsmail@pknhuissen.nl

Gedicht
Zomer 
Ik heb het vroeger uit mijn hoofd geleerd en kan 
het in mijn gedichtenbundels niet terugvinden. 
Maar het is vrijwel zeker van Jacqueline van der 
Waals.
Bartje Abbo-Tilstra

In het uur dat de zon nog niet onder is, 
even voor de nacht,
omhoog nog de laatse luister is
der verbleekte zonnepracht,
in het uur dat langzaam kleppende slaat
in een stil dorp een klok
en de landman stalwaarts stappende gaat
naast het span dat de ploegschaar trok..
loop ik te dromen door ‘t eenzame veld
waar de laatste schoven staan
en ik denk hoe dit jaar is henengesneld
en hoe ras een volgend zal gaan..

Zal ik opnieuw de zaaier zien zaaien 
met breed gebaar,
zal ik opnieuw de maaier zien..
of was dit het laatse jaar?

8 juli tot
12 augustus

Vakantie

zomerexpositie in de PKN kerk Gendt 
thema "Schepping". Fotoclub Linge-
waard ’s middags van 14.00 – 17.00 
uur.



Zondag 15 juli
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Werk aan de kerk 

Zondag 22 juli
Voorganger: Ds, Theo de Zwart
Collectes: Roosevelthuis / Nieuw Hydepark, Doorn/ 
Pastoraat en Eredienst / Kinderhospice Binnenveld, 
Barneveld

Zondag 29 juli
Voorganger: Mw. B. Woord, proponent
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Pastoraat

Zondag 5 augustus
Voorganger: Mw. B. Elenbaas
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie

Zondag 12 augustus
Voorganger: Ds. A. Rooze
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O. / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie: school voor gehandicapte 
kinderen in Kameroen (zie artikel)

Zondag 19 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo, Cuba / Pastoraat en 
Eredienst / Kerkradio

Zondag 26 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Kruispunt, Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Leprazending project Aly Myanmar

Zondag 2 september
Voorganger: Ds. M. de Bree (Gendt)
Dienst van Schrift en Tafel
Collectes: Stichting Leergeld, Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Missionair werk

Zondag 9 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Jeugdwerk eigen gemeente
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Zondag 9 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en 
Eredienst / Jeugdwerk eigen gemeente

Zondag 16 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Vredeswerk

Pastorale zorg in de 
vakantietijd!
Van maandag 16 juli t/m zondag 12 augustus 
ben ik er even niet. 
Soms gebeuren er dingen in het leven waarbij 
de aanwezigheid van een predikant gewenst is. 
De predikanten in de ring Nijmegen hebben hun 
vakanties in een rooster ingevuld. Wijchert de 
Wit heeft toegang tot dit rooster en kan u als 
dat nodig is de naam van een beschikbare 
predikant doorgeven.

Matthijs Glastra/Wijchert de Wit , 06 1313 7783
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Stuur een VAKANTIEKAART naar RODOLFO
Ada van Arkel 

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.

Etiketten hangen op het prikbord!!
 

Een heel verhaal, maar dan komen ze wel goed aan, mits voldoende gefrankeerd. Vanuit 
Nederland: tot 20 gram 1 x 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

Namens de diaconie alvast heel erg bedankt! 

Collecte diaconie 12 augustus 2018
School voor gehandicapte kinderen in Kameroen
Ook in Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis 
gehouden. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een 
verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op deze school in de 
stad Douala, Zuid-Kameroen, leren de kleine kinderen naar vermogen onder 
meer handarbeid en sociale vaardigheden aan. Oudere kinderen ontvangen 
vakonderwijs en krijgen lessen in naaien van kleding en houtbewerking. De 
bovenverdieping van de school Fedeme is ingericht als nachtopvang voor de 
kinderen die van ver komen. Fedeme adviseert daarbij ook de ouders en 
verzorgers hoe zij het beste met de kinderen om kunnen gaan. Zie ook de 
website www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen.
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Rouwverwerking: Rafaëlgroep
Rouwen kun je samen…..

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

Ook u als lid van de Protestantse Gemeente, die een dierbaar mens hebt moeten missen, bent 
van harte welkom. De gesprekken rond een bepaald thema vinden plaats onder begeleiding. 
De gespreksgroep wordt aangeboden op twee verschillende locaties.
Er zijn 8 bijeenkomsten op de maandagavond van 19.00-21.00 uur in Elst. De eerste 
bijeenkomst is op 1 oktober. Er zijn 8 bijeenkomsten op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
in Bemmel. De eerste bijeenkomst is 2 oktober. Deelname aan alle bijeenkomsten is gewenst. 
Kosten deelname € 40,--

Voor de data zie de folder of kijk op de website van de parochie. 
Opgave deelname vóór 24 september 2018. 

Graag informeren wij u nader over deze gespreksgroep en heten u daarom welkom op 
               dinsdag 11 september 2018 van 19.30 – 20.30 uur  in
  Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58, 6661 EA  Elst

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

Opgave Informatieavond
graag vóór 10 september 2018 via het Secretariaat R.K. parochie H. Maria Magdalena, tel. 
0481-451371 (keuze 1)
e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl  
website: www.rkparochiemariamagdalena.nl ‘Pastorale zorg’
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Verslag vanuit de 
kerkenraad 
26 april 2018 en 14 juni 2018
Marja Huson-ter Avest
De aprilvergadering is een van de twee jaarlijkse 
kerkenraadsvergaderingen waarbij in principe alle 
ambtsdragers aanwezig zijn. Voor Peter Aagenborg 
en Mariette van Herwijnen is het de eerste keer na 
hun bevestiging als ambtsdrager. We beginnen de 
avond met een heldere presentatie van de 
architect over de eventuele herinrichting van de 
kerkzaal. Het uitgangspunt is het creëren van een 
multifunctionele ‘heilige’ ruimte met een 
gedenkplek als vast element. Het zorgvuldig 
ontworpen totaalconcept wordt unaniem 
aanvaard. Dat betekent dat de kerkrentmeesters de 
opdracht krijgen het concept verder uit te werken 
en zo spoedig mogelijk met een financieel 
onderbouwd stappenplan te komen. Aansluitend 
worden in deze vergadering o.a. de jaarrekeningen 
2017 van de beide colleges vastgesteld. Tevens 
wordt de beschrijving van alle werkgroepen, bijlage 
bij de Plaatselijke Regeling Huissen 2017, 
vastgesteld evenals het strategisch beleidsplan 
voor de komende vijf jaar. Het beleidsplan wordt 
gepresenteerd in de vorm van een mindmap. Het 
thema is ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges 
laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat 
de komende vijf jaar centraal staat. 

Mindmap zie blz 19.
In de junivergadering wordt de opdracht aan het 
college van kerkrentmeesters nader besproken aan 
de hand van een raming van kosten. Na de 
conceptuele fase zullen de kosten per post worden 
geanalyseerd en zal een plan van aanpak worden 
opgesteld. Er wordt besloten om in drie fases de 
herinrichting van de kerkzaal aan te pakken en uit 
te laten voeren tegen minimale kosten. Vervolgens 
wordt het voorstel voor inning van bijzondere 
collectes en giften besproken en goedgekeurd. 
Hierover leest u meer in het volgende nummer. 
Ook de privacywetgeving komt aan de orde. 

Privacywetgeving
Door het moderamen is al een aantal stukken via 
de PKN aangereikt t.a.v. de AVG – 
privacywetgeving. Via het website-overleg, lees 
communicatiecommissie, zal e.e.a. verder worden 
uitgewerkt. Op dit moment heeft de 
privacywetgeving consequenties voor:

Zondagsm@il: omdat dit een intern 
communicatiemiddel is, mogen namen en 
adressen worden vermeld. Inmiddels is een aantal 
keren gemeld dat evt. bezwaar hiertegen kan 
worden gemeld bij de redactie. 
Sjaloom!: in het blad zelf kunnen mutaties 
worden opgenomen mits het voor eigen 
gemeenteleden is bestemd. Voor publicatie op de 
website en verspreiding buiten de eigen 
gemeente moeten adresgegevens worden 
verwijderd.
Afkondiging bij welkom in de dienst: bij de 
bestemming van de bloemen worden de namen 
zonder de adresgegevens genoemd. De dienst is 
nl. te beluisteren via internet (kerkomroep.nl) en 
daarmee openbaar. 
Overige pastorale gegevens worden alleen na 
toestemming bij navraag van predikant of 
pastoraal werker genoemd of beschreven.
Ledenadministratie: dit is afgedekt op basis van 
de landelijke richtlijnen via de PKN. 

•

•

•

•

•

Gemeentecafé d.d. 17 mei 2018
Marja Huson-ter Avest

We kijken met veel plezier terug op een zeer 
geslaagde avond. Er was veel ruimte om elkaar te 
ontmoeten en ieders inzet te waarderen. Het koor 
The Voices, o.l.v. Shelly Goes zong een aantal 
prachtige liederen. Zowel aan het begin als aan het 
einde van de avond. Onze gemeentedichter Leo 
Scheltinga droeg een aantal gedichten voor. Er kon 
worden gebiljart en gedart en uiteraard was ‘spijs en 
drank’ in ruime mate aanwezig. Tussen de optredens 
van The Voices en Leo bespraken we kort het 
beleidsplan voor de komende vijf jaar. De 
waardevolle suggesties zijn inmiddels verwerkt in de 
mindmap. Tot in de kleine uurtjes werd er 
geanimeerd met elkaar nagepraat. Kortom, noteer 
vast de volgende datum voor het gemeentecafé: 
donderdag 15 november 2018.
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Classis Gelderland Zuid en Oost, verslag 
eerste vergadering van 
de Ring Nijmegen
Marja Huson-ter Avest

Vanuit de oude classis Nijmegen zijn vier 
afgevaardigden benoemd naar de nieuwe Classis 
Gelderland Zuid en Oost. Dit zijn ds. Ella Kamper 
van de Protestantse Gemeente te Driel, ds. Marco 
Noorderijk van de Hervormde Gemeente Andelst-
Zetten, Luuk de Blois van de Protestantse 
Gemeente Malden en ik zelf namens onze 
gemeente. Op 29 mei jl. hebben zij een eerste 
oriënterende bijeenkomst belegd voor de Ring 
Classis Nijmegen. Ook Peter Aagenborg uit onze 
gemeente was hierbij aanwezig. In de vergadering 
is de modelregeling voor de Ring vastgesteld. Om 
de activiteiten in de Ring te kunnen organiseren 
wordt aan gemeenteleden gevraagd voor steeds 
één jaar deel te nemen aan de stuurgroep. De 
stuurgroep organiseert vanaf 2019 (een of meer) 
jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomsten. De 
Hervormde Gemeente De Rank te Zetten heeft 
inmiddels toegezegd voor 2019. Dus zijn er nog 
twee ambtsdragers dan wel gemeenteleden nodig 
om deel te nemen aan de stuurgroep. Heb je 
belangstelling dan kun je dat bij mij melden 
(scriba@pknhuissen.nl).Vanuit de beide 
werkgemeenschappen heeft een predikant een 
adviserende rol. 

Om te noteren:
Voor 2018 staan de volgende 
ontmoetingsbijeenkomsten vanuit de Ring gepland:
1

2

De Protestantse Gemeente te Driel organiseert een 
theaterdienst met de Damascus hip hop groep 
(https://damascushiphop.nl/). De muziek van 
Damascus spreekt een breed publiek aan, de 
inhoud van de nummers is gevarieerd. Van 
creatieve doordenkers tot aangrijpende 
persoonlijke verhalen, van gevatte oneliners tot 
luchtige feelgood muziek. Bij alle members van 
Damascus staat God centraal in het leven. Hun 
geloof vormt dan ook een bron van inspiratie voor 
de teksten, net als ontelbaar veel andere zaken. 
Nadere informatie volgt. 
De Hervormde Gemeente De Rank in Zetten 
organiseert op 6 oktober 2018 een symposium 
‘Kansen voor de kerk’. Tijdstip: 14.00 – 20.30 uur. 
Gemeenteleden en/of ambtsdragers zijn van harte 
welkom. 
Zet deze datum alvast in je agenda! Van harte 
aanbevolen. 

Privacy
Roelof Smelt

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen 
de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving, die is opgenomen in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. In 
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast 
met de handhaving van de wet.
Gelden deze regels ook voor kerken?
Ook kerkgenootschappen vallen onder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil 
bewust en zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens en de privacy van haar leden en 
bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder 
die binnen de kerk met persoonsgegevens te 
maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende 
regelgeving houdt.
De kerkenraad zal e.e.a. uitwerken. 
Wij zullen u zsm informeren hoe een en ander 
uitgevoerd gaat worden.
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Jaarstukken 2017 
ADMINISTRATEUR PGH
Roelof Smelt

Bij deze Sjaloom! treft u de jaarrekeningen 2017 van het College van Kerkrentmeesters en het College 
van Diakenen.  De volledige jaarrekeningen zijn van maandag 20 augustus t/m vrijdag 24 augustus 2018 
ter inzage bij de administrateur. 
Wel graag eerst afspraak maken via telefoon 0620391482 of administrateur@pknhuissen.nl
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Sensationeel weekend met de 
Brandenburgers!?
Ada van Arkel

Daar staat hij dan: eenzame Job/Hiob te midden 
van zijn vrienden die hem bestoken met vragen 
over alles wat het leven tot een sensatie lijkt te 
maken. Job zegt voorzichtig dat hij andere dingen 
aan zijn hoofd heeft. Hij golft nu even niet; hij gaat 
niet naar een megaconcert van een zangeres waar 
hij nog nooit van gehoord heeft. Maar de vragen 
gaan door en Job wordt niet meer gezien. 
“Hoe overleven we de sensatiemaatschappij?” is 
het thema van het gesprek in de groepen met de 
Brandenburgers op zaterdagmorgen. Het gaat over 
de sensatie: wat zie ik?  hoe raakt mij dat? en hoe 
stel ik me op? Blind volgen van wat geroepen 
wordt op TV, Internet en in de bladen is in ieder 
geval niet wenselijk. Denk na over wat je leest, ziet 
en hoort. Wees vooral oprecht geïnteresseerd in de 
persoon die met je praat. Stel hem je vragen en 
vertel wat jou beweegt en inspireert. Soms is het 
moeilijk maar soms levert het zulke verrassende 
inzichten op. 
De sensatiemaatschappij is zo oppervlakkig en gaat 
zo snel voorbij. Het leven is treffend verwoord door 
Ede Staal: 

Ik wait, der is 'n tied van komen,
En ook 'n tied van goan,
En alles wat doar tussen ligt,
Ja, dat is mien bestoan.

Moment van bezinning was er op zondag bij de 
Umdracht: grootse en meeslepende traditie in ons 
stadje. Oprechte gedachtenis maar het kanonschot 
joeg ons meerder malen de stuipen op het lijf. Ook 
sensatie … of sensatie van het goede soort?  

Gezamenlijk vieren door het delen van brood en 
wijn in de dienst geeft ons allen het gevoel van 
verbonden zijn. Verbonden in ons geloof en met 
elkaar. Daarom is ons contact met de 
Brandenburgers zo standvastig – al 33 jaar delen 
we ons geloof en onze persoonlijke betrokkenheid. 

Natuurlijk was het een sensationeel weekend: we 
hebben met elkaar gesproken, een museum 
bezocht, een toren beklommen, gegeten en 
gedronken en met elkaar gevierd, gebeden en 
gezongen op zondagmorgen.
Natuurlijk is dat sensationeel: we hebben aandacht 
– veel aandacht voor elkaar gehad. Het ging over 
serieuze onderwerpen: hoe we elkaar oprechte 
aandacht geven en ons niet mee laten slepen door 
de waan van de dag. Maar ook hoe het met 
iemand gaat en wat er gebeurt in zijn familie. 
Een sensatie is de moderne glazen lift in een 
oeroude toren bij de Eusebiuskerk met een 
sensationeel uitzicht ver over de regio en heel 
dichtbij met een jonge valk die roept naar ouders, 
die langs vliegen en hem hopelijk eten brengen.
De sensatie, ook van kleine dingen is overal, maar 
je moet hem wel willen zien en voelen.
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Uit de Pers  4/18
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn
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Subsidie restauratie St. Stevenskerk nog niet 
genoeg. De Stevenskerk in Nijmegen krijgt een 
rijkssubsidie van 5,5 miljoen voor de restauratie van 
het dak en de glas-in-lood ramen. Daarnaast moet 
de kerk nog 1,5 miljoen binnenhalen via verschil-
lende actviteiten.
Eusebiuskerk op bucketlist van Arnhemse toeristen.
Dat is de wens van de nieuw geïnstalleerde directeur
Meike Verhagen van de Stichting Eusebius Arnhem.
Een goede start met de toezegging van minister van 
Engelshoven van O.C.W. dat de Eusebiuskerk één 
miljoen euro tegemoet kan zien voor het opknap-
pen. 
Onderzoek poging moord op dominee uit Rhenoy.
Uit een tussentijdse zitting blijkt dat het onderzoek 
naar de moordpoging op de dominee uit Rhenoy 
door de pianostemmer uit Tricht nog lang niet is 
afgerond. Dominee Ebi Wassenaar was met Pasen 
voor het eerst (licht geëmotioneerd) weer terug in 
haar kerk. Op 28/8 is er een nieuwe tussentijdse 
zitting en op 13 november zal de zaak inhoudelijk 
behandeld worden.
Kardinaal Eijk levert keiharde kritiek op Paus.
In mei 2018 levert kardinaal Eijk op een  Ameri-
kaanse website keiharde kritiek op Franciscus. De 
Paus werkt onduidelijk en brengt de eenheid van de 
R.-K. kerk in gevaar.
In januari 2019 start weer “Lepra activiteit Ali 
Boven”. 
Meeleven aan dit medisch vrijwilligerswerk kan nu al 
gegeven worden door storting van een bijdrage op 
rekening NL49INGB0000889889/m.b.t. Ali
De kogel is door de kerk, Engels orgel naar kerk in 
Elst.
Het gaat om een Walker-orgel uit 1871, gemaakt in 
Engeland. Het komt uit de St. John the Baptist in 
Winchester-Winnall en stond al enkele jaren in 
opslag bij restaurateur Fokke-Rinke-Feenstra in 
Grootegast. Begin volgend jaar zal het orgel in elkaar 
gezet worden. 
Met een blij gevoel de kerk in Driel uitgaan!
Vijf jaar geleden leek de R.-K. kerk in Driel te gaan 
sluiten en nu wordt het dankzij de werkgoep “De 
Blije Kerk” steeds drukker. Men wil naar een

ontmoetingsplek voor iedereen! De deur van de 
kerk in Driel staat elke dag open voor bezoek, een 
ontmoetingscentrum waar mensen altijd welkom 
zijn en daarna met een blij gevoel weer verder
gaan.
Nijmeegse Rabbijn niet schuldig!
Rabbijn Mendel Levine van de Joodse gemeente in 
Nijmegen heeft zich in zijn jaren in de USA niet 
schuldig gemaakt aan seksueel misbruik volgens 
het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap en de 
Joodse gemeente Nijmegen. 

Na de succesen van de  afgelopen jaren heeft onze 
kerk ook dit jaar weer een kraam op de 
boekenmarkt in Huissen. 
De boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 1 
september 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
We zamelen boeken in welke we op de markt 
kunnen verkopen. 

Zoals altijd is de opbrengst voor een goed doel. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar ons eigen prachtige 
diaconale project Rodolfo, het werk van Rodolfo 
Aguila in de wijk La Marina in Matanzas, Cuba. 
Door onze giften kan Rodolfo zijn sociale en 
evangelische werk met succes verrichten. 
Hij schreef: ”Jullie zijn feitelijk onze enige vrienden 
in de wereld en dat maakt ons de gelukkigste 
gemeenschap in Cuba.” 

Hebt u nog boeken welke wij voor dat doel kunnen 
verkopen? Dan kunt u deze vanaf 1 augustus 2018 
tijdens de vrijdagmiddaginloop in de kerk brengen 
of op afspraak. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 
Everdien Koekman (Tel. 026-3254059)
of met Joke van de Belt (Tel. 026-3253535). 

BOEKENMARKT
Joke van de Belt-de Groot
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Eenentwintig maatschappelijke en mensenrechten 
organisaties reageren met  afschuw op het 
instemmen van de Tweede  Kamer met het nieuwe 
asiel-plan van de EU.  Met een gezamen- ijke 
oproep vragen zij de  regering juist om een 
humaan asielbeleid in lijn met het internationale 
recht (een van eze organisaties is Kerk in Actie).

Nieuw asielbeleid EU
Ingezonden door Heleen van de Honing

EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van 
het migratie- en vluchtelingenvraagstuk  voorge-
steld Europa af te sluiten voor mensen op de 
vlucht. Opvang, bescherming en hulp voor 
kwetsbaren wordt daarmee afgeschoven op landen 
die daar stuk voor stuk minder toe in staat zijn dan 
EU landen zelf. In een gezamenlijke advertentie die 
deze week in de kranten verschijnt, zeggen de 
organisaties: “Er is verschil tussen opvangen in de 
regio en opsluiten in de regio”.

“Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de 
vlucht is onacceptabel. Wij vragen de Nederlandse 
regering om moreel leiderschap en een asielbeleid 
dat recht doet aan waar Europa voor staat: 
menselijkheid, solidariteit en gedeelde verant-
woordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig”, aldus de 
organisaties.
Nooit eerder sloegen in zo’n korte tijd zoveel 
maatschappelijke organisaties de handen ineen om 
hun zorgen te uiten voor voorgenomen wijzigingen 
in het asielbeleid. 

Wereldlunch!
Namens de diaconie, Ada van Arkel

Na de succesvolle Cubaanse lunch in maart van dit 
jaar organiseren we opnieuw een lunch na de 
dienst op zondag 30 september 2018. Omdat we 
op deze zondag gasten hebben in het kader van 
Bridging Gaps wordt het een ‘Wereldlunch’. 
Na de viering en de koffie kunt u om 12.00 uur 
aanschuiven voor een lunch met een werelds 
tintje.  Wat dat gaat worden is nog een verrassing. 
De diaconie zal dit samen met een aantal 
vrijwilligers organiseren. Extra hulp kunnen we 
zeker gebruiken; u kunt zich altijd melden bij een 
diaken. 
Nodig gerust uw buren, vrienden en/of familie uit. 
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor het project van Rodolfo.
In de volgende Sjaloom komt meer informatie hoe 
u zich kunt opgeven voor deelname. 

De actie wordt gesteund door: Amnesty 
International, Artsen zonder Grenzen, CARE 
Nederland, Cordaid, Het Rode Kruis, Hivos, ICCO/
Kerk in Actie, Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, 
Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting 
Vluchteling, Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF, Tear, Terre des Hommes, VluchtelingenWerk 
Nederland, War Child, World Vision, ZOA en Red 
een Kind.
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Wij gedenken
Jaap Barnhoorn
4 november 1932 – 11 mei 2018

Wij gedenken
Jo van Oossanen – 
Krommenhoek
4 februari 1924 - 17 juni 2018Jaap is overleden in de leeftijd van 85 jaar na 

een heel lang leven samen met zijn grote liefde 
Lieke , 65 jaar getrouwd. Jaap was rustig, wijs, 
eerlijk. Met weinig woorden kon hij heel veel 
zeggen. Een familieman, een aandachtige vader 
en betrokken opa. Een betrouwbaar reisgenoot 
voor Lieke. Zij gaat nu verder zonder Jaap. Dat 
de liefde van God en mensen haar (en ons allen) 
mogen sterken…én de blijvende liefde van jullie 
samen. Want wat bovenaan de rouwkaart stond 
als samenvattende zin van Jaaps leven mag ons 
tot zegen en kracht zijn: het mooiste wat je kunt 
achterlaten zijn sporen van liefde.

Matthijs Glastra

Jo overleed in de leeftijd van 94 jaar. Een 
krachtige vrouw, een lach in haar ogen en in 
haar stem. Treffend stond het bovenaan de 
rouwkaart: in voor- en tegenspoed bleef haar 
motto tot het laatst ‘we gaan vrolijk verder’. 
Dat levensmotto betekende dat zij niet 
achterom bleef kijken op wat er niet meer was, 
maar een open levensblik had voor wat het 
leven mij nu geeft. Na het overlijden van Cees 
heeft ze nog een tijd op de Sportdreef 
gewoond, daarna vond zij een liefdevol thuis bij 
Theo en Janny. Haar wereld werd kleiner, haar 
geest bleef helder en open. De herinneringen 
aan haar goede en mooie leven mogen ons tot 
troost en grote dankbaarheid zijn.

Matthijs Glastra
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Opbrengst collectes
College van Kerkrentmeesters
Roelof Smelt administrateur@pknhuissen.nl

Diaconie
Roelof Smelt administrateur@pknhuissen.nl

Ledenadministratie
20-04-2018 t/m 29-06-2018
Shelly Goes

Ledenmutaties periode 20-04-2018 t/m 29-06-2018 
Inschrijvingen 
Mw. T.H. Eijbersen-
van Ommeren 

Pater Rijkenstraat 
44 

6851ME Huissen 
 

Dhr. H.G. Eijbersen Pater Rijkenstraat 
44 

6851ME Huissen 
Mw. Z. Nourizi Binnenveld 15 6851ND Huissen 
Mw. M.A. 
Schadenberg 

Mariaplein 12 6851BP Huissen 
Dhr. F. de Heus Dullert 36 6852ME Huissen 
Vertrokken 
Mw. S.van de Pol Van:  

Gochsestraat 12, 
6851JE Huissen 

Naar: 
Oosterhoutsedijk 
31, 6663KS Lent 

Dhr. T.P. van Deemen Van:  
Gochsestraat 12, 
6851JE Huissen 

Naar: 
Oosterhoutsedijk 
31, 6663KS Lent 

Dhr. H.J. Nijkamp Van:  
Pater Rijkenstraat 
30, 6851ME 
Huissen 

Naar: 
Gouden Appel 
122, 6681 WP 
Bemmel 

Uitschrijvingen 
Mw. N. Veldhuizen Lange Kerkstraat 1 6851BM Huissen 
Dhr. M. Ouderkerken Paalbalk 28 6852GS Huissen 
Mw. A.H.L. Renson Plaza 55 6852RM Huissen 
Mw. L. Davelaar-
Postma 

Holthuizerdreef 
177 

6852JN Huissen 
Mw. C.E. de Baar Paalrij 7 6852GL Huissen 
Mw. N.Y. Onnekink Stoeterij 26 6851NW Huissen 
Mw. L. Borgers Lange Kerkstraat 23 6851BM Huissen 
Mw. T.K. Arends Kolk 40 6852KB Huissen 
Overleden 
Mw. H. van den Ham-
Mulder 

Raadhuisplein 1 k 
118 

6851BW Huissen 
Dhr. J. Barnhoorn Griend 38 6852GX Huissen 
Mw. J. van Oossanen-
Krommenhoek 

Pilgrimstraat 13 6851ML Huissen 
Verhuizingen binnen wijkgemeente 
Mw. W.J. de Jeu 
 

Van:  
Karstraat 13, 
6851DE Huissen 

Naar:  
Griend 6, 6852GX 
Huissen 

Overschrijvingen 
Dhr. M.H. Baars Van:  

PG te Huissen 
Naar:  
PG te 
Schaarsbergen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

April 2018
Pastoraat en eredienst
Jeugdwerk eigen gemeente
Kerkmuziek wereldwijd
Werk aan de kerk
Totaal

Mei 2018
Pastoraat en eredienst
Missionair werk en kerkgroei
Werk aan de kerk
Totaal 

Juni 2018
Pastoraat en eredienst
Pastoraat landelijk
Totaal

262,61
109,40

80,30
82,75

535,06

193,55
46,80
39,10

279.45

200,25
134,50
334,75

April 2018
Roosevelthuis/Nieuw Hydepark
Stoelenproject de Duif
Voedselbank
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
Project Rodolfo
Stichting Het kruispunt
Totaal

Mei 2018
Lepra zending Myanmar – project 
Aly Boven
Project Rodolfo
Zonnebloem Huissen
Kinderhospice Binnenveld
KIA – kleine kerkekn in Bangladesh
Rudolphstichting
Totaal

Juni 2018
Stoelenproject de Duif
Project Rodolfo
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
Roosevelthuis / Nieuw Hydepark
Voedselbank Arnhem
Stichting het Kruispunt
KIA – Hulp aan Rohingya 
vluchtelingen
Totaal

78,65
48,51
53,20
91,50

169,00
69,25

510,11

66,10
74,21
46,39

143,60
118,90

30,80
480,00

95,76
51,55
68,50
29,61
59,65
35,32

61,50
401,89
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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. 
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 4  Zomer 2018 jaargang 39
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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:
         11/07-17/07      Daniëlle en Jonathan
         18/07-24/07      Yolanda de Wit
         25/07-31/07      Huub Langeweg
         01/08-07/08      Gerdine Dijkstra
         08/08-14/08      Yolanda de Wit
         15/08-21/08      Daniëlle en Jonathan
         22/08-28/08      Huub Langeweg
         29/08-04/09      Gerdine Dijkstra
         05/09011/09      Yolanda de Wit
         12/09-18/09      Daniëlle en Jonathan
         19/09-25/09      Gerdine Dijkstra
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Mindmap
beleidsplan voor de komende vijf jaar. Het thema is ‘Dicht-er-bij’. 
Protestantse Gemeente Huissen



leisteen

soms lijkt geloven op leisteen
leisteen, vele laagjes,

samen sterk
rotsvast geloof of leisteen

twijfelsteen

vele laagjes, gelaagd, belaagd….
even prutsen, even peuteren

leisteen je schilfert
een laagje zo bros, laat los

breekt en wordt als stof
er blijven gelukkig nog vele lagen
vele vragen, het wrikt, beweegt

nog een laagje laat los
twijfel, nieuwe vragen

onbeantwoorde onzekerheid
en nog een laagje breekt
nee niet nog meer vragen

liever vertrouwen als een kind
terug naar de idealen

omdat het leven daar begint

Leo Scheltinga


