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Matthijs Glastra

Als Jacqueline en ik wandelen loop ik meestal met de kaart. Mijn dochter zegt geregeld -half grappig, 
half verwijtend - je bent echt een reisleider. Ja, ik houd van kaarten. Onlangs toen ik in de 
reisboekwinkel in Arnhem al die nieuwe digitale gps-aanbiedingen zag, was ik benieuwd: wordt dit 
het nieuwe kaartlezen? Op je mobieltje de gps-coördinaten volgen? De verkoper gaf aan dat het 
ongeveer 50/50 is. De helft van de wandelaars loopt met traditionele kaarten en boekjes, de andere 
helft digitaal. Voordeel van het laatste: altijd up to date! Nieuwe wegen, omleidingen, je loopt in de 
actualiteit. Het voordeel van een kaart? Die heeft en geeft overzicht. Je kunt beter overzien: als ik nu 
kies voor die weg, dan komen we (straks?!)  daar uit.

De weg vinden doe je met een gids, een kaart. De Tom Tom.  En als die het niet weten zijn er altijd 
mensen aan wie je het vragen. Levende gidsen zijn vaak zeer verrassend in wat je allemaal nog meer 
te weten komt! Veel wandelroutes zijn gemarkeerd. En de meeste wandelgidsen bestaan uit twee 
gedeelten: een tekst gedeelte én de geografische kaartjes. Ik geef de voorkeur aan de kaarten: 
duidelijker en eenduidiger. De tekst is daarbij ondersteunend, want wat moet je met een tekst als ‘na 
ongeveer 10 minuten neemt u bij een bocht naar links een klein paadje schuin aan de overkant van 
de weg’. Daar kan ik -zonder kaart - niets mee. 

Om de weg in de wereld van het geloven te vinden zijn er de kaarten en woorden van de Bijbel en 
traditie. Vroeger vaak een duidelijk gemarkeerde route. Je wist precies waar het paadje liep en moest 
netjes binnen de lijntjes blijven.! Heldere woorden, duidelijke kaarten. Veel van die woorden en 
kaarten hebben aan richting en kracht ingeboet. Woorden raakten versleten, en wat zijn vandaag nog 
behulpzame kaarten? Zijn dat de rituelen van een moment stilte voor het eten. Een kaarsje aansteken 
in tijden van verdriet. Op zondagmorgen naar de kerk gaan. Hoe ik met het milieu omga.  Niet wat ik 
zeg – maar mijn levenskaarten die ik op tafel leg geven richting aan mijn leven. Concrete activiteiten 
zijn effectiever dan preken.

Anton Zegveld heeft de bijbel ooit een kaartenboek genoemd, een atlas met talloze kaarten. Niet van 
het Nabije en Midden-Oosten, maar van het menselijk leven. Bijbel lezen doe je niet omwille van  de 
verhalen die op papier staan, maar omwille van het echte verhaal van mijn leven nu. Kan ik mijn weg 
in het leven vinden, (waar) zijn er plekken waar ik God kan vinden. In Jeruzalem, stad van vrede. En ik 
ga op reis naar een bewoonbaar, beloofd land. Makoom, veilige plek, noemen de Joden dat.  Mokum 
op z’n Amsterdams. God is te vinden in de smeltkroes van het drukke leven.
Harry Kuitert heeft de theologie verweten té veel een hobby te worden van kaarten lezen. De kaarten 
moesten steeds verfijnder worden. Geloven verloor zich in detailkaarten. Nóg meer woorden, nóg 
meer papier. Maar het gaat God niet om de kaarten, maar om het leven in het land. Té veel 
kaartlezen vervreemdt van het geleefde leven. Steeds meer mensen willen daarom zonder al die 
kaarten op pad. Geloven zonder al die bagage, niks meenemen. Met het verlaten van dat vaste pad 
nemen ze echter geen afscheid van geloven, maar van de georganiseerde traditionele 
godsdienstigheid , de regels en routes, dat alles al in kaart is gebracht. Weg ermee - leven is in 
vertrouwen laten komen wat komt.
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Misschien dat jij nu een moment wilt nemen om te overwegen wat voor jou behulpzame kaarten zijn. 
Woorden of liever zichtbare dingen? Vrij wandelen of een uitgezette route (samen) lopen ? 
Een kerkdienst of juist een andere vorm ? Zullen we het komend jaar vaker gaan wandelen?
Of is er een (bijbel) boek dat je graag zou delen met anderen? Een tv-programma samen bekijken op een 
zondagavond of woensdagmorgen (“Het vermoeden”, “Adieu God!”). Een film kijken met nagesprek ? 
Een vraag delen? Een kunstenaar uit Huissen heeft aangeboden: ik wil wel met een groep Psalmen 
schilderen. Zullen we het gemeente-café wat vaker openen?

Dominee Tim Vreugdenhil schreef “ Stand-up theologie – een quickscan van de tijdgeest” . Geen 
afgeronde verhalen want “Er is in onze samenleving ruimte voor levensbeschouwing als ze maar niet 
verpakt is in een godsdienstig protocol.  Als dominee heb ik jarenlang gewerkt binnen het protocol 
kerkdienst. Maar in een samenleving die zo wel seculier als multireligieus is geworden zie ik veel meer 
ruimte voor de niet-protocollaire vormen. Ik begrijp nu veel beter dat Jezus geregeld in de synagoge was 
te vinden, maar zich nog vaker ‘buiten’ ophield, ergens onderweg, een strandje, een plein. Zijn woorden 
van leven zijn letterlijk stand-up ontstaan, in wisselwerking met een publiek van zeer verschillende 
pluimage”. Laten we samen woorden delen als stress- netwerk – relaties - sorry.
Ik zie dat er in gemeentes ZIN-kringen zijn. Ontmoeting over vragen waar we misschien wel mee 
rondlopen, maar geen tijd voor nemen om eens rustig over te denken. Heb jij er zin in om elkaar 1x 
maand te ontmoeten rondom thema’s als (bijvoorbeeld!! Neem je eigen woorden mee!): stilte – 
afscheid - Bijbel – relatie – groei – God.  Of dagboekteksten  van Etty Hillesum. Of  woorden die cirkelen 
rondom het geheim van mijn leven en geloven: genade – verlangen – overgave – liefhebben – volharden 
– vruchtdragen – dankbaarheid.

Een goed woord en een kaartje kunnen ons helpen op onze levensweg. In tijden van ziekte en 
onzekerheid: Wolter en Margreet Rensink.
De kinderen van Theo Stuy nu hun vader is
overleden. Jan, Rene en Daniel Bultje nu
Bep er niet meer is. 
Mensen die langdurig aan huis 
gebonden zijn (hoezo – wandelen!!). 
In liefde en trouw verbonden :
Arjan Springer en Cathy Huisman 
die woensdag 19 september in
onze kerk gaan trouwen 
Soms sta je op een plek en 
weet het niet meer. Je kijkt
om je heen. Leest de tekst 
nog eens. Geen idee – 
en dan opeens
is er een gevoel, 
intuïtie die zegt:
"ik geloof dat 
we die kant 
op moeten". 
En je gaat!



Van de redactie
Ria Berends

Voor u ligt het nazomernummer van de Sjaloom! 
Waarschijnlijk bent u net terug van vakantie of 
hebt u in onze eigen omgeving tochtjes gemaakt op 
de fiets. Ad is net terug van zijn tocht naar Santiago 
de Compostella, Peter is net terug vanuit Tanzania 
waarbij hij met Anne Marie, onze dochter,  een 
tocht heeft gemaakt. Zo heeft iedereen zijn weg 
gezocht deze zomer. En hebben we vast gebruik 
gemaakt van een kaart of Tom Tom zoals Matthijs 
in de inleiding schrijft. En nu zijn we veilig terug op 
onze basis. School, (vrijwilligers)werk en natuurlijk 
weer terug op ons plekje in de kerk. Waar ook alle 
activiteiten weer beginnen  en er plaats is voor 
nieuwe initiatieven. Maar om dit alles te kunnen 
verwezelijken hebben we u nodig.  Het is fijn te  
helpen om te zorgen dat we een kerkgemeenschap 
kunnen zijn midden in het leven van onze eigen 
"stad". Daarom doe ik een oproep aan u om niet 
alleen te dromen van nieuwe initiatieven en 
projecten maar daadwerkelijk de handen uit de 
mouwen te steken. 
Want voor het maken van ons kerkblad  hebben we 
niet alleen gemeenteleden nodig die kopij 
aanleveren maar is het vooral dankzij Herman, 
Bartje en Jan-Willem dat er weer een mooi 
exemplaar van ons kerkblad tot stand is gekomen. 
Chapeau!.
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Info bijeenkomst Rafaëlgroep Elst 
19.30 uur  zie artiekel
Bridging Gaps artiekel blz 8
Wereld lunch  Kerk  zie artiekel
Start 8x Rafaëlgroep Elst 19.00 - 
21.00 uur
Start 8x Rafaëlgroep Bemmel 14.00 - 
16.00 uur  
Leerhuis  zie artiekel blz 12
Lezing VPTZ zie artiekel blz 12
Symposium zie artiekel blz 13
Kliederkerk zie poster blz 15
Lezing zie artiekel blz 13
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10
11
12
13
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15
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Boekenmarkt 2018
Everdien Koekman
Zaterdag 1 september was de Huissense 
boekenmarkt.
Wat hadden we veel boeken ontvangen van veel 
gulle gevers, om te verkopen en wat werd de 
boekenmarkt daardoor een succes. Hartelijk dank 
daarvoor. Ook de vele vrijwilligers droegen bij aan 
een heel mooi resultaat voor ons diaconale project 
Rodolfo: boeken sorteren, de kraam inrichten, de 
boeken verkopen, koffie, thee, soep en broodjes 
verzorgen en tenslotte het opruimen van de niet 
verkochte boeken. 
Natuurlijk mogen de kopers ook niet ontbreken in 
dit rijtje en leverde de boekenmarkt uiteindelijk 
843.15 euro op. Het bedrag werd door een gulle 
gever afgerond op 850 euro.
We zijn superblij met dit prachtige resultaat en 
ieder die zijn steentje heeft bijgedragen heel veel 
dank.

"Kaartlezen" Column Matthijs Glastra
Van de redactie - Agenda - Boekenmarkt
Kerkdiensten - Muziekfestival
Solidariteitskas
Postzegels - Gift - Rodolfo
Collectes 16 en 23 sept. - Bridging Gaps
Vanuit de Kerkenraad  - Myanmar
Wij Gedenken - Vanuit de Pers
Ledenadministratie - Wereldlunch
Leerhuis - Lezing
Uitnodiging - Lezing - Piano
Colofon - Adressen - kosters
Kliederkerk
Gedicht
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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

Zondag 23 september
Voorganger: Ds. A-C. Thimm-Stelwagen
Collectes: Kerk in Actie – Vredeswerk (zie artikel) / 
Pastoraat en Eredienst / Kinderhospice 
Binnenveld, Barneveld

Zondag 30 september
Dienst van Schrift en Tafel
Briging Gaps
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Stichting Het Kruispunt, Anhem / 
Pastoraat en Eredienst / Pastoraat

Zondag 7 oktober
Voorganger: Ds. H. van de Wal (Arnhem)
Collectes: Sichting Leergeld, Arnhem / Pastoraat 
en Eredienst / Kerk en Israël

Zondag 14 oktober
Voorganger: Ds. C. Flobbe (Naarden)
Collectes:  Leprazending, project Aly / Pastoraat en 
Eredienst /  Wereldvoedseldag, zie artikel

Zondag 21 oktober
Voorganger:  Mw. B. Woord, proponent
Collectes: Project Rodolfo  / Pastoraat en Eredienst 
/ Werk aan de kerk

Tekst zondag 5 augustus
Spreuken 27: 19
Mw. Barbara Elenbaars

' Zoals het water het gezicht weerspiegelt,
  zo weerspiegelt het hart de mens ' 

Muziekfestival 
Ontmoetingsmiddag 
dinsdag 11 september  
Een taal die iedereen verstaat: muziek! 
Dus iedereen is welkom op deze 
ontmoetingsmiddag waar de musicfriends  
“SCALE” ons zal verrassen met muziek en 
liederen. Een breed repertoire van 
Nederlandse, Zweedse en Ierse volksmuziek. 
De naam SCALE zullen ze vast zelf wel 
uitleggen, er klinkt iets in door van een 
toonladder. Van harte welkom om deze middag 
van deze muziek te genieten en  de ontmoeting 
met elkaar.
In de ‘volle agenda’ van SCALE is de 
maandagmiddag geblokkeerd. Daarom wijken 
we uit naar de  dinsdagmiddag: 11 september 
in de Protestantse kerk te Huissen, 
Raadhuisplein 35. Vanaf 14.30 uur inloop, 
tussen 15.00 en 16.00 uur optreden SCALE, 
daarna nog tijd voor een gezellige nazit. 
Voor info/vervoer: Matthijs Glastra, 
0621294143, matthijsglastra@kpnmail.nl
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Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.  
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas 
van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor 
noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere 
redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer 
betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij 
vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas 
daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te 
komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – 
ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te 
benutten! 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke 
gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd 
tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de 
kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.  

We doen het samen 
We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een 
plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale 
aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke 
gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de 
Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten. 

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen 
aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw 
en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de 
Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met Ruud Viëtor 
(penningmeester CvK tel 0615858293) ) of Roelof Smelt (administrateur tel 0620391482), of 
kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Graag uw bijdrage naar bankrekening NL23RABO0124091547 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Huissen o.v.v. solidariteitskas 2018.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Solidariteitskas 2018
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Postzegels, ansichtkaarten 
en geboortekaarten
Jan Rietveld

Ansichtkaarten, postzegels en ook 
geboortekaarten zijn in het vorige jaar 2017 weer 
in veel gemeenten verzameld. Vrijwilligers 
hebben namens Kerk in Actie alles uitgezocht en 
gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te 
verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan 
handelaren. In 2017 bedroeg de totale landelijke 
opbrengst Eur 31.533,00! Een fraai bedrag waar 
veel mee gedaan kan worden en ook gedaan 
wordt. Een enkele postzegel of ansichtkaart lijkt 
niet veel, maar alles bij elkaar levert het mooie 
resultaten op. Dus verzamel de vakantiekaarten 
die u ontvangen heeft en ook de postzegels van 
brieven en deponeer deze in de daarvoor 
bestemde doos in de hal van ons kerkgebouw. 
Wie zal zeggen wat dit gaat opleveren in 1918! 
Meer informatie is beschikbaar op www.
kerkinactie.nl/inzamelingsactie. 

Rodolfo
Jan Rietveld

Het project Rodolfo heeft gerekend tot en 
met juni van dit jaar, en inclusief de 
kerstcollecte van 2017, het mooie resultaat 
van €1.427,52 opgebracht! Binnenkort komt 
er weer een uitgebreid overzicht van de 
acties die met de door ons allen geschonken 
financiële middelen zijn verricht. Rodolfo is 
met zijn familie enige tijd uitgeschakeld 
geweest door de ziekte Dengue, ofwel 
knokkelkoorts. Dit is een in het Caribisch 
gebied vaak voorkomende ziekte, verspreid 
door muggen die het Dengue-virus 
meedragen en zo mens en dier kunnen 
infecteren. Zonder goede behandeling kan 
men aan deze ziekte overlijden. Voor Rodolfo 
zelf was ziekenhuisopname noodzakelijk. Hij 
en zijn familieleden zijn nu, de datum dat ik 
dit schrijf, thuis herstellend.

Gift
Jan Rietveld
De diaconie ontving een gift in contanten ten 
bedrage van eur 5,00. Onze hartelijke dank!
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Collecte Vredeswerk, 
16 september
Jan Rietveld

Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht 
wegens oorlogsgeweld. De Protestantse Kerk werkt 
aan vrede, onder meer door gezamenlijk met 
plaatselijke kerkgemeenschappen praktische en 
emotionele hulp te bieden aan de vluchtelingen. 
Vredesactiviteiten in de oorlogsgebieden worden 
mede ondersteund. Velen van ons hebben nog 
altijd herinneringen aan de spanningen die door 
oorlog binnendringen. In de huidige tijd geldend 
voor onze ouderen met geboortejaar vanaf 1940, 
vaak min of meer “geïndoctrineerd” door hun 
ouders, die het oorlogsgeweld in Nederland, 
Duitsland en Indonesië fysiek hebben 
meegemaakt.

In het weekeind van 29 op 30 september ontvangt 
onze gemeente via de Theologische Faculteit van 
de VU in Amsterdam opnieuw twee 
theologiestudenten uit het buitenland. Zij zijn 
afkomstig uit Guatemala en uit Indonesië. Nadere 
bijzonderheden zullen bekend worden gemaakt in 
de wekelijkse Zondagsm@il.

Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn de gevolgen 
groot. Kerken hebben het moeilijk, tweederde van 
hun leden is gevlucht en veel gebouwen zijn 
verwoest. Nu de oorlog voorbij lijkt, maken ze 
zich hard om het het land te herstellen. Daarbij 
hebben de kerken, in het gebied waar het 
christendom ooit begon, onze hulp nodig. Kerk in 
Actie roept de Nederlandse kerken op om op 23 
september in hun diensten aandacht te besteden 
aan de situatie door gebed en collecte. Oorlog 
maakt alles kapot. Als Christenen hebben wij de 
taak om hiertegen, waar dit maar mogelijk is, in 
het geweer te komen. De heropbouw van het 
Midden-Oosten kan door ons worden gesteund 
door een geldelijke bijdrage. Deze bijdrage zal 
mede onder toezicht van Kerk in Actie naar wij 
vertrouwen zorgvuldig worden besteed. 

Bridging Gaps 
29 en 30 september
Jan Rietveld

Collecte Versterk de kerk 
in het Midden-Oosten
23 september
Jan Rietveld
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Vanuit de kerkenraad
Marja Huson - ter Avest

In de afgelopen zomerperiode is de kerkenraad niet 
meer bij elkaar geweest. Donderdag 14 juni was 
onze laatste vergadering. Eind september komen 
we voor het eerst weer bij elkaar. Tot die tijd wordt 
er al weer veel werk verzet in de colleges en 
werkgroepen. In het vorige nummer van Sjaloom! 
gaf ik aan dat de nieuwe werkwijze voor inning van 
bijzondere collectes en giften in dit nummer zou 
worden toegelicht. Dit laat nog even op zich 
wachten. 

Op zaterdag 1 september  is dr. Jaap van Beelen 
bevestigd als classispredikant van de classis 
Gelderland Zuid en Oost. “Trouw”, 8 juni 2018: 
'Voor de functie van classispredikanten is gezocht 
naar mensen die overweg kunnen met alle 
kerkelijke geledingen, van vrijzinnig tot streng in de 
leer. De commissies zijn daardoor vaak uitgekomen 
bij mensen 'in het midden'. 

Jaap van Beelen (60) kent zijn nieuwe werkgebied 
als zijn broekzak. Hij is al sinds 2000 kerkbestuurder 
in deze regio. Hij is nu regionaal adviseur van de 
besturen (classicale vergaderingen) van Veluwe, 
Overijssel, Flevoland én Gelderland Zuid en Oost, 
een functie die met de nieuwe organisatie vervalt. 
Van Beelen heeft voor dit werkgebied gekozen 
vanwege de 'kerkelijke breedte' en de 'mooie 
diversiteit in geloofsbeleving'. Eerder dit jaar zei hij 
in het “Reformatorisch Dagblad”, nog niet te weten 
of hij zou solliciteren. Dat kon hij doen, zei hij, 
'maar het kan ook goed zijn dat God mijn weg 
anders leidt'. Preken noemde hij 'zijn eerste 
roeping'.

De classis is de schakel tussen plaatselijke 
gemeenten en de landelijke kerk. Ze vaardigt 
mensen af naar de synode, die meenemen wat in 
de gemeenten leeft en terugbrengen wat in 
synode is besproken. Een belangrijke taak van de 
classicale vergadering is het bevorderen van de 
saamhorigheid van de gemeenten. In de classicale 
vergadering ontmoeten de gemeenten elkaar en 
worden ze ervan doordrongen dat ze tot het 
bredere verband van de kerk behoren: als 
gemeenten zijn we samen kerk.

Op die manier ziet de classicale vergadering erop 
toe dat gemeenten 'bij de les' blijven, dat ze hun 
roeping en taak nakomen. Zo nodig biedt ze hun 
daarbij advies en hulp.  Bovendien is de classicale 
vergadering verantwoordelijk voor kerkvisitatie, 
opzicht, behandelen van beheerszaken en van 
bezwaren en geschillen voor de gemeenten 
binnen haar classis. (Bron: website PKN)

Weer naar Myanmar
Aly Boven-Vrijhof

Eind januari 2019 vertrek ik weer naar Myanmar. 
Voor de 5e keer!!! Deze keer gaan we naar 
Myitkyna en Putao in het noorden van Myanmar.
Ieder jaar weer ervaar ik veel belangstelling en 
steun van jullie.
Voor mij een reden om een bijeenkomst te 
organiseren waarbij verslag word gedaan van onze 
reizen. Wat hebben we kunnen realiseren, en wat 
gaan we komende missie doen.
Dr Wim Theuvenet en Ds Mathijs Glastra zullen 
hun medewerking verlenen.
Graag nodig ik u uit om zondag 28 oktober hierbij 
aanwezig te zijn. De middag vind plaats in onze 
“eigen” kerk, van 14 tot 15.30 uur.

Ik hoop dat u deze datum wilt reserveren,
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WIJ GEDENKEN
Bep Bultje – Hendriks
13 januari 1937 – 8 juli 2018

Een kleine vrouw die groots was in alles 
wat ze met liefde deed. Zorgzaam, vol 
toewijding en aandacht stond ze altijd 
klaar voor een ander. Jan haar man heeft 
dat in dankbaarheid mogen ervaren, een 
gelukkig huwelijksleven van 55 jaar lang. 
Bep was een  lieve moeder van en voor 
Rene, de trotse oma van Daniel. En een 
vriendin voor de hele buurt. Haar leven 
lang heeft Bep haar eigen band met God 
ervaren en bewaard en dat was 
belangrijk voor haar. We hebben bij het 
afscheid ons verdriet met elkaar gedeeld, 
maar nog meer uitgesproken dat de 
herinneringen aan haar goede en mooie 
leven ons tot troost en grote 
dankbaarheid mogen zijn.

Matthijs Glastra

Uit de Pers 5/18
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Paus bezocht weekeinde van 25 augustus Ierland.
Dit bezoek van Paus Francisus had een totaal ander
karakter dan veertig jaar geleden toen het halve land
uitrukte om een glimp van de toenmalige paus op te 
vangen. De door schandalen achtervolgde Ierse R.-K. kerk
is niet langer de dominante kracht van weleer.
Evangelische Omroep durft Aramese genocide wel aan.
De EO gaat in september een ducumentaire uitzenden
over de Aramese genocide. Dit onderwerp ligt uiterst
gevoelig in de Turkse gemeenschap die weigert de 
dodenmarsen, die naar schatting 275.000 Assyrische
christenen het leven kostte, te erkennen. 
Conferentie Gereformeerde Kerk Ede /Ambtsdragers.
Datum: 29 september 2018 in Kerkgebouw Harderwijk.
Onderwerp: Preekbespreking op de kerkenraad is een 
noodzakelijk onderdeel van gezamenlijk leidinggeven. 
Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken in Amsterdam.
Vanuit de Nieuwe Kerk vond 26/8 de viering van deze
oecumenische wereldorganisatie plaats. Vanaf 1948
heeft de WvK bijgedragen aan de samenwerking van
kerken maar ook aan vrede en recht. Gezamenlijk 
vertegenwoordigen de lidkerken zo´n 500 miljoen
christenen in meer dan 110 landen. Aan het slot van
de gedenkdienst zong een groot internationaal gospelkoor: 
“Ik wil wandelen in het licht met God!”
Drie Huissense Dominicanen naar centrum Rotterdam.
13 augustus zijn de drie dominicanen samen met drie
niet-Huissense dominicanen te voet in “Gods genade
vertrokken naar een nieuw thuis in Rotterdam.” Zo wordt 
de 130 kilomter in zes etappes omschreven.
Resten van oudste bibliotheek in Duitsland ondekt. 
In Keulen zijn fundamenten ontdekt van aantoonbaar 
de oudste bibliotheek in Duitsland. Het bouwwerk dateert
uit de tweede eeuw. Keulen was toen van Romeinse 
nederzetting al uitgegroeid tot behoorlijke stad. 
Onderzoekers stuitten vorig jaar in de binnenstad op resten 
van muren met een nis-achtige structuur op de plaats waar 
een kerkelijk centrum zal verrijzen. Een vergelijkend 
bouwwerk in Efeze (Turkije) toont aan dat er op de Keulse 
linker Rijnoever een bibliotheek heeft gestaan van 20 bij 9 
meter met duizenden boekrollen. 
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Ledenadministratie
30-06-2018 t/m 23-08-2018
Ledenadministratie@pknhuissen.nl

Wereldlunch!
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.
U kunt zich opgeven via de lijst in de kerk of een 
mailtje naar één van de diakenen. 
diaconie@pknhuissen.nl 

Namens de diaconie.

29 op 30 september 

Vertrokken
de heer T. Bouwmeester
mevrouw J. Stok
mevrouw H.L. van Daalen
de heer H. Splinter

Overleden
mevrouw B. Bultje - Hendriks
de heer T.J. Stuij

Vertrokken
de heer D.S. Schot
de heer K.W. Adelaar

Overschrijvingen
mevrouw R. de Vries
de heer S. Kroon
mevrouw J.S. Kroon

Verhuisd binnen de gemeente
mevrouw G. Hartenhof - Windt
de heer en mevrouw Harn - Stap
mevrouw J.J. Bol - de Vries
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LEERHUIS 
DOMINICANENKLOOSTER
Bartje Abbo-Tilstra

Vanaf dinsdag 2 oktober a.s. wordt in het 
Huissense Dominicanenklooster opnieuw een 
Leerhuis georganiseerd.

Het te bespreken onderwerp is de brief van 
Paulus aan de kerk van Rome. 

‘Deze brief heeft Paulus geschreven toen hij op een 
keerpunt van zijn leven stond. Hij wilde eigenlijk 
naar Spanje gaan, maar stelde zich tot doel om dat 
te doen via Rome. Dit alles betekent dat Paulus in 
dit schrijven niet ingaat op bepaalde kwesties die 
er in Rome speelden in die dagen, maar zich bij 
wijze van spreken voorstelt aan de gemeenschap 
daar.
Zo lezen wij de brief als een getuigenis van Paulus’ 
gelovige overtuiging, van wat hij gelooft en hoopt 
en hoe hij de liefde ziet als de vervulling van de 
wet. Hiermee zijn gelijk drie belangrijke thema’s 
aangegeven die wij in het komende leerhuis zullen 
behandelen’, aldus Dominicaan Henk Jongerius, die 
de leiding van dit Leerhuis op zich zal nemen.

Het leerhuis staat open voor iedereen die dat wil.

De data zijn in 2018: elke dinsdag vanaf 2 oktober 
tot en met 11 december. 
Tijd: van 10.00 u – 12.15 u

Verdere informatie o.a. over kosten en aanmelding: 
www.kloosterhuissen.nl

LEZING 4 OKTOBER KORINE van VELDHUIJSEN

In Nederland zijn ruim 10.000 VPTZ-vrijwilligers 
om mensen in hun laatste levensfase en hun 
naasten thuis te ondersteunen.  Ruim twintig 
van deze vrijwilligers zijn werkzaam bij VPTZ-
Betuwe in de gemeenten Overbetuwe en 
Lingewaard.

Op 4 oktober aanstaande organiseert de VPTZ 
Betuwe een kennismakingsavond waar Korine 
van Veldhuijsen haar nieuwe boek "Aan het 
sterfbed" zal presenteren.
Professionals en vrijwilligers van diverse 
organisaties zijn hiervoor uitgenodigd. Mocht u 
belangstelling hebben dan bent u van harte 
welkom. 

Aan deze avond werken verder mee, dr. Paul 
van de Weerdt (arts levenseindekliniek) en 
Matthijs Glastra (ds. PKN te Huissen).

Indien u nadere informatie wenst of zich wilt 
opgeven voor de lezing op 4 oktober verzoek ik 
u om contact met mij op te nemen. U kunt mij 
bellen op nummer 06-46789669 of mailen 
Ria.Berends@planet.nl

Voor nadere informatie over de VPTZ verwijs ik 
u naar de website van VPTZ Nederland en over 
Korine van Veldhuijsen naar haar website 
KorinevanVeldhuijsen.nl

Hebt u na het lezen van dit korte artikel een 
hulp vraag of wilt u zelf vrijwilliger worden? 
Neem dan contact op met VPTZ-Betuwe 
(Ria Berends 06-46045951/Mirjam Jansen 
06-46045948). Wij staan voor u klaar!
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Uitnodiging
verkorte versie

Aan alle kerkenraadsleden, voorgangers en 
gemeenteleden binnen de Ring Nijmegen,

Op zaterdag 6 oktober organiseert de Rank in 
Zetten een symposium voor alle kerken binnen de 
Ring Nijmegen van de Classis Gelderland Zuid & 
Oost. 
Ds. Simon de Kam van Kerk in Actie en de nieuwe 
classispredikant Dr. Jaap van Beelen hebben 
toegezegd om een lezing te geven. Er is een 
afwisselend programma samengesteld. waarin de 
sprekers vanuit verschillende perspectieven het 
thema belichten.  

Het programma start om 14.30u, maar u bent vanaf 
14.00u welkom voor een kopje koffie of thee. Het 
formele programma duurt tot ongeveer 20.30u 
waarna er nog gelegenheid is om na te praten 
onder het genot van een drankje. Een warme 
maaltijd is bij het symposium inbegrepen. Aan de 
deelname zijn geen kosten verbonden. het 
definitieve programma volgt later. Locatie: 
kerkgebouw van de Rank, Hoofdstraat 3, in Zetten.
Uw aanmelding ontvangen wij graag o.v.v. naam, 
kerkelijke gemeente en ambt (indien van 
toepassing) via ring.nijmegen@outlook.com. 
Aanmelden kan tot 1 oktober 2018. Vragen en 
opmerkingen kunt u aan het zelfde adres richten.

We zien uit naar uw komst!

Met hartelijke groet, namens de Rank,

Jogchum Bruinsma

                                             VACATUREBANK

                                            GEZOCHT:  
                                            ENTHOUSIASTE                          
                                            REDACTEUREN VOOR  
                                            SJALOOM! WIJ BIEDEN
                                            EEN LEUK TEAM, GOEDE 
GESPREKKEN EN LEKKERE KOPJES KOFFIE. 
sjaloom@pknhuissen.nl 

Lezing Dirk de Wachter
https://www.ugenda.nl/agenda/event/103159-
laat-ons-ook-ongelukkig-zijn-lezing-door-
psychiater-dirk-de-wachter
Op 24 oktober a.s. is er in Nijmegen een lezing 
door psychiater Dirk de Wachter. Wij leven 
vandaag met het idee dat eigenlijk alles en 
iedereen moet lukken en gelukkig zijn. Er is 
daardoor geen ruimte voor falen of tegenslag. 
Een boeiende lezing: ”Laten wij ook ongelukkig 
zijn”. Verdere info zie onze website of Heleen van 
der Honing.

We vertrouwen dat je het hiermee eens kunt zijn.

Een vriendelijke groet,

Namens de Redactie van Sjaloom!
Bartje Abbo-Tilstra

Piano
Geschonken door 
familie Van Demen-Van de Pol
Heel erg blij zijn wij met de piano die ons door de 
familie Van Demen-Van de Pol in bruikleen is 
gegeven. De piano heeft een ere plekje gekregen in 
de Pleinzaal. En aan de schenkers een hartelijk 
dank jullie wel!



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: 25/8, 6/10 , 14/11
Verschijningsdata:  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

14 Sjaloom! September 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
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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:
         
         05/09-11/09      Yolanda de Wit
         12/09-18/09      Daniëlle en Jonathan
         19/09-25/09      Gerdine Dijkstra
         26/09-02/10      Huub Langeweg
         03/10-09/10      Yolanda de Wit
         10/10-16/10      Daniëlle en Jonathan
         17/10-23/10      Gerdine Dijkstra
         24/10-30/10      Huub Langeweg
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Levensavond

Het zij je vergund
In je levensavond 
te oogsten 
wat je hebt gezaaid.
Dat velen mogen putten
uit de wijsheid
waarin je bent gegroeid.
Dat je ouderdom
je niet bedrukt
met angst en zorgen, 
maar een voorproef is 
van de eeuwige vrijheid
die op je wacht.  

Keltische zegenbede




