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“Het Nederlandse 
wiegje van Jezus” 
Matthijs Glastra
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Nee een kind wordt niet geboren
om te huilen voor altijd
nee een kind raakt niet verloren
uit het moederhuis geleid
jij zult drinken van de vreugde
jij zult slapen in een hart
wees niet bang om kind te zijn
kleiner worden doet geen pijn

nee een kind hoeft niet te wonen
in een gouden hemelbed
nee in kind wil bij de zonen
van de herders stamelt het
jij mag meegaan naar de weide
jij mag spelen waar ik waak
als een leeuw daar sluipen zou
hij zal liggen gaan bij jou

Een geboortelied - op de melodie van “Hoor d’ engelen zingen d’ eer” - om een kind toe te zingen en 
mee te geven. Oók een lied voor grote mensen, van ouder worden én worden als een kind. Klein worden 
is het meest moeilijke voor de groten. Macht verwordt zo gauw tot superego en Übermensch. Maar 
mens worden is juist niet de plaats van die ander er nog bij pakken, zelf steeds groter en meer worden - 
maar ruimte scheppen, voor elk kind dat geboren wordt. Vrede is een herberg met plaats voor iedereen.

Toen we onlangs op een maandagmiddag op de tv het levens- en geloofsverhaal van Annemiek Schrijver 
bekeken en deelden, werden we geraakt door het oprechte geloven van Annemiek dat schepping en 
opstanding bij God geen eenmalige dingen zijn die ooit eens in de geschiedenis zijn gebeurd. Het gaat in 
die geloofswoorden steeds om de kern van wat zich in mijn leven wil voortzetten: ik mag nu opstaan, ik 
zal mensen die gevallen zijn nu helpen om op te staan, ik zal nu leven scheppen op de plekken waar ik 
ben. Geloven is nu, hier, vandaag ! 

Door die maandagmiddag moest ik terugdenken aan mijn eigen jeugdtijd in Groningen. Ik ging geregeld 
naar het oecumenisch city-pastoraat van Herman Verbeek. Daar gebeurde iets waarvoor ik toen nog niet 
de woorden had. Pas later ben ik gaan doorvoelen wat ik toen schuchter, aan de oppervlakte gevoeld en 
vermoed moet hebben. Herman Verbeek die er op hamerde: trouwen doe je niet één keer, maar elke 
dag opnieuw. Geboren worden ligt niet achter je, maar gebeurt nu! Geboren worden is een lied dat 
steeds opnieuw gezongen wil worden. Wie ben ik echt! Wanneer laat ik mij zien zoals ik ben, zoals ik 
bedoeld ben! “Wees niet bang om kind te zijn, kleiner worden doet geen pijn”.

want de bozen zijn verlegen
met het lachen van een kind
want het klein zijn is een zegen
voor wie eindelijk vrede vindt
jij hoeft voor geen macht te buigen
jij hoeft voor geen vloek op zij
ga maar waar het licht verschijnt
aan het oosten komt geen eind

als jij morgen man zult worden
krijg dan van jouw reis geen spijt
iemand zal jou wel omgorden
met de riem gerechtigheid
jij moet uitgaan naar de wegen
jij moet bij de herders zijn
zonder buidel zonder staf
met het lied dat ik jou gaf
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Mijn familiewiegje stond in Den Haag. Bij mijn wieg en levensweg stonden mijn ouders, liefdevol en 
trouw en gelovig zijn ze mij voorgegaan. Maar ik denk dat die oecumenische vieringen van Herman 
Verbeek een nieuw geloofswiegje waren. Ik werd opnieuw geboren: anders geloven, een 
maatschappelijke vroomheid, andere taal en muziek die mij raakte.

Victor Bulthuis van onze buurparochie heeft recent een landelijke schrijfwedstrijd gewonnen met een 
artikel over de muziek van Mozart. “Hoe groter en ouder ik werd, hoe dieper ik doordrong in Mozarts 
muziek. Tegelijk heeft die muziek mijn bestaan steeds transparanter gemaakt en me geholpen met 
mijzelf te leven. Ik heb de vreugde leren kennen van het onbevangen luisteren. Mozarts werk is allereerst 
heel aards, het menselijke staat voorop. Mozarts muziek kent een ‘ongeschminkt realisme’. Maar in die 
aardsheid zit ook iets goddelijks. Want wie niet oordeelt, kijkt met de ogen van God.
Groter en ouder worden – en tegelijk transparanter, eenduidiger, zuiverder jezelf worden. Voor velen 
stond hun religieuze geloofswiegje in de kamer van Mozart of Bach. Muziek die zichzelf blijft 
herscheppen, waarin ik steeds nieuw geboren word.

Dit jaar was ik 7 november min of meer toevallig bij de Willibrord-vesper-viering in Utrecht. Willibrord, 
de apostel der Nederlanden. Hij stond bij het Nederlandse wiegje van Jezus. In de film “Redbad” speelt 
hij die rol met verve. Nederland wordt gekerstend, het aantal nieuwe christenen groeit snel. Hun 
geboorte tot christen kwam niet van binnenuit, maar werd van buitenaf met het zwaard afgedwongen. 
Het was vooral fijn voor de kerkelijke belasting van het Frankische Rijk. In de verhalen rondom Willibrord 
wordt de geboorte van het christelijk geloof in Nederland verteld. Willibrord: een man die (uit)getekend 
wordt als een mens met een lange adem. Geduldig, gelovend in kleine stapjes. Een kerkje bouwen of een 
klein klooster. Gestage arbeid. Kleine groepjes van tien tot twaalf mensen. Niet de grote aantallen, maar 
het kleine begin.

Zo is het begonnen! Klein, een stal. Kleine stappen in een geseculariseerde wereld. Jezus is én wordt 
geboren. We (her)vertellen niet alleen de historische gebeurtenissen toen in Bethlehem. maar zoeken 
naar plekken waar God en mensen (beiden!) steeds weer opnieuw geboren kunnen worden. De kerk die 
oud, groot en machtig was en nu kleiner en kleiner wordt. Over mijn vaste en zekere geloof dat 
verandert. En wat blijft is dat lied : kleiner worden doet geen pijn! Kleiner worden, opnieuw gaan leven 
vraagt geduld en volharding. Geloven heeft draagtijd nodig. Nieuw leven is niet iets wat je afspreekt, 
regelt of organiseert. Nieuw leven wordt geboren. Dat verhaal bracht Willibrord naar Nederland:

Goed nieuws dat een mensenkind 
kwaad en erger overwint
Jezus schept een nieuw verband: 
God leeft nu aan onze kant.

Uitgestuurd met blij bericht: 
“Aarde krijg een nieuw gezicht”,
gaan wij samen recht door zee, 
wie geloven durft trekt mee.
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Inhoud

Agenda herftst
Zie ook zondagsm@il
25 november
25 november

30 november

8 december

13 december

16 december
17 december

10 januari

17 januari

27 januari

Korte Tafelviering -  Kerk 16.00 uur
Taizé viering m.m.v. Promises (19.00 
uur)
Ad Huson: Verslag pelgrimsreis 20.00 
uur Prot. Kerk Huissen
Huissen bij Kaarslicht vanaf 18.30 uur 
in de Kerk.
eerste Studieavond Psalmen
Kerk 19.30 - 21.00 uur zie artikel
Kliederkerk 14.00 - 1600 uur Kerk
Kerstviering - Kerk 15.00 uur m.m.v. 
Trio JER
tweede Studieavond Psalmen
Kerk 19.30 - 21.00 uur zie artikel 
Film “Vision”, 2009, Margarethe von 
Trott – Kerk 19.30 uur Kerk
Bijbelse miniaturen: “Opnieuw 
beginnen”, Kerk – 16.30 tot 18.00 uur

2/3
4

5
6
7
8
9

10
11
11
12
13
13
14
15

16/ 17
18
19
19
20

“Het Nederlandse wiegje van Jezus”
Van de redactie - Agenda - inhoud - 
"Bijbelse miniaturen
"Kerkdiensten - 30 December
Diaconie in Adventstijd - Kerstkaarten 
Kerstviering - Hospice Binnenveld
Rodolfo - Collecte opbrengsten Diaconie
Brief van Rodolfo
Vanuit de Kerkenraad
De Koran over de geboorte van Jezus
Psalmen schilderen
Drie filmavonden
Studie avonden Psalmen -  
Ledenadministratie
Promises - Uit de Pers
Actie Kerkbalans 2019
Bedgrotingen 2019
Colofon Adressen Kosters
Korte Avondmaalsviering - Taizé - 
Kliederkerk
Gedicht

Van de redactie
Bartje Abbo-Tilstra

Goed voorbereid

De afstand van Nazareth naar Bethlehem is 
hemelsbreed zo’n 100 kilometer. Langs 
begaanbare wegen kan de afstand best wel 20 
kilometer langer zijn geweest.
Stel dat een belaste ezel vijf uren per dag kan 
afleggen en twee kilometer per uur aflegt. Dan 
zijn Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem 
zo’n twaalf dagen onderweg geweest.
Eraan voorafgaand heeft Maria zich
ongetwijfeld goed laten voorlichten. Haar nicht  
Elisabethzal  hierbij zeker een grote rol hebben 
gespeeld. En niet te vergeten: Maria’s moeder.
Alles wat nodig was bij de bevalling en voor de 
verzorging van haar kind had Maria bij zich en 
zo kon Jezus in doeken worden gewikkeld.
In de Adventstijd zijn ook wij onderweg. Wij 
gedenken jaarlijks de geboorte van Jezus op 
onze aarde. Dat deze Sjaloom! aan een goede 
voorbereiding hiertoe moge bijdragen.

“Bijbelse miniaturen”
Matthijs Glastra

Carel ter Linden schreef een nieuw boek “Bijbelse 
miniaturen. Over de verborgen boodschap van 
oude bijbelverhalen. Een boek vol kleine (hoofd)
stukjes die je alleen kunt lezen. Wat ook kan: bij en 
van elkaar horen welke boodschap/betekenis 
hebben die oude verhalen voor jou, voor mij, voor 
mensen samen?
Van tijd tot tijd is er in de kerk een moment om 
samen een klein stukje te delen. Als het nieuwe 
jaar een beetje begonnen is en het nieuwe er af, 
ben je welkom op zondagmiddag 27 januari van 
16.30 uur – 18.00 uur. We lezen dan “Opnieuw 
beginnen”, het verhaal van de verloren zoon. Een 
uur om over het verhaal 
te praten, daarna een half 
uurtje napraten met een 
drankje erbij. 
Info/opgave (u kunt het 
miniatuurtje van te voren 
thuis ontvangen): 
Matthijs Glastra , 
matthijsglastra@kpnmail.nl, 
06 2129 4143
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Kerkdiensten
aanvang 10 uur 
(tenzij anders vermeld, zie ook zondgsm@il)
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Zondag 25 november
Voorganger: Ds. B. Grandia, Doesburg
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Eigen gemeente
16.00 uur korte Avondmaalviering
19.00 uurTaizé viering  m.m.v. Gospelkoor Promises
Zondag 2 december 1e Advent
Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de dantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Missionair Werk
Zondag 9 december 2e Advent
Voorganger: Ds. Th. De Zwart
Collectes: Stichting Leergeld / Pastoraat en 
Eredienst / Amnesty International
Zondag 16 december 3e Advent
Brandenburg-zondag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:Stchting Kruispunt Arnhem / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de Kerk
Zondag 23 december 4e Advent
Voorganger: Mw. Ineke van Cuijk (Nijmegen 
Voormalig pastor RK Huissen)
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst 
/ Pastoraat
Maandag 24 december 
Kerstnachtdienst 22.00 uur m.m.v. cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst /  
Kinderhospice Binnenveld
Dinsdag 25 december Kerstfeest
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending Project Myanmar / 
Pastoraat en Eredienst / Kinderen in de knel
Zondag 30 december
Gemeente-viering , van en door gemeenteleden 
Collectes: Stichting Het Kuispunt Arnhem / 
Pastoraat en Eredienst / Werk aan de Kerk
Zondag 6 januari
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / 
Orgelfonds
Zondag 13 januari
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Werk aan de Kerk

Het is dit jaar niet eenvoudig gebleken om een 
predikant te vinden die op 30 december voor wil 
gaan. Het idee kwam op om deze zondag met alle 
leden van de gemeente de dienst gestalte te geven. 
Dit idee is voorgelegd aan de commissie Vieren en 
die vindt dit een mooie gedachte. 
We willen met elkaar de dienst, terugkijkend op dit 
jaar, vormgeven. Wat is hiermee bedoeld? 
- Welke liederen, die we gezongen hebben

spraken u aan.
- Welke Bijbelteksten of opmerkingen in de

preken zijn u bijgebleven.
- Welke gebeurtenis rondom onze gemeente

zou u genoemd willen hebben.
- Waar zouden we aan het einde van het jaar

(opnieuw) voor kunnen bidden.
Het idee is om met een aantal mensen de door u 
aangedragen elementen zo in volgorde te zetten dat 
we samen een mooie dienst kunnen beleven. Indien 
u wilt kunt u zelf uw keuze toelichten of vertellen
wat u eraan beleefd hebt. Of als u dat liever heeft,
de reden op schrift zetten en deze door iemand
anders laten voorlezen. Wie wil samen met mij deze
dienst voorbereiden? Met een groep van 4 of 5
mensen zouden we dat goed kunnen doen.
Het is goed om van tevoren een idee te hebben wie
wat gaat zeggen. Als iedereen die meedoet zijn/haar
bijdrage op maximaal 3 minuten houdt, kunnen we
zoveel mogelijk mensen aan bod laten komen.
Mensen die mee willen voorbereiden kunnen zich
bij mij aanmelden. Ook de bijdragen aan deze dienst
kunnen bij mij ingeleverd worden. Ik ben erg
benieuwd naar alle reacties.
Uiterste inleverdatum is
9 december.

Hartelijke groet,
Wijchert de Wit
Tel: 0263252959/
0613137783. 
Email: wy.dewit@hccnet.nl

Zondag 20 januari
Voorganger: Ds. B. Grandia, Doesburg
Collectes:  Mensenkinderen Oost-Europa/ 
Pastoraat en Eredienst/ Kerkradio

30 December: 
laatste kerkdienst van dit jaar
Wie doet mee?
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Diaconie in Adventstijd
Ada van Arkel

In deze Adventstijd organiseert de Diaconie een 
aantal activiteiten. Soms vragen we om uw 
medewerking, soms wordt u uitgenodigd om deel 
te nemen en soms hoeft u alleen maar te luisteren.

1. Op zondagmiddag 25 november 2018 is er
een korte tafelviering. Om 16.00 uur in de middag
bent u van harte welkom in onze kerk. Vervoer
naar deze viering kan uiteraard geregeld worden.
2. De diaconie spreekt iedere zondag in de
Adventsperiode en met Kerst een voorbede uit.
3. Stuur ook dit jaar weer een kerstkaart naar
jongeren in Matanzas, Cuba. De diaconie vraagt u
een kerstkaart te kopen en deze met uw
kerstgroeten in de kerk in te leveren. Lees verder in
Sjaloom! voor meer informatie.
4. Op 3e Advent staat de gezamenlijke liturgie
met onze partnergemeente in Brandenburg
centraal in de dienst. De Adventsbrief, die we uit
Brandenburg ontvangen wordt voorgelezen. Ook
de door ons verstuurde Adventsbrief wordt in de
Auferstehungskirche in Brandenburg voorgelezen.
5. We sturen een kerstgroet namens onze
gemeente naar Brandenburg als teken van
verbondenheid waarop u uw naam kunt zetten.
6. Kerstviering op de maandagmiddag. op 17
december om 15.00 uur begint deze bijeenkomst
met een viering, waarin ‘Hoop’ het thema is. Het
trio JER zal een optreden met zang verzorgen.
Natuurlijk is er een hapje en een drankje en een
gezamenlijke maaltijd. De uitnodigingen worden
nog verstuurd.

U bent van harte welkom om te komen of mee te 
doen met één of alle activiteiten.

Vorig jaar is de verzending van kerstkaarten naar 
de inwoners van La Marina, het werkterrein van 
Rodolfo, een groot succes geworden. Dit jaar 
wordt deze actie herhaald. Rodolfo is ervan 
overtuigd, dat de kaarten opnieuw in 
dankbaarheid en met grote waardering 
ontvangen zullen worden.
Op het prikbord in onze kerk is een lijst 
opgehangen met de namen van de jongere 
inwoners van La Marina. U kunt uw naam 
invullen aan wie u een kerstkaart wilt sturen. 

Wat mag u doen: naam invullen op de lijst aan 
wie u een kaart wilt sturen, kaart kopen, 
kerstgroet in Engels/Spaans op de kaart 
schrijven, adresseren en evt. voorzien van 
postzegel (portokosten t/m 20 g: € 1,40 priority 
of 2 decemberzegels). Meerdere kaarten mag 
natuurlijk ook. Tot slot de kaart inleveren bij één 
van de diakenen of in de consistorie leggen. 
Uiterlijk 30 november 2018 versturen we de 
kaarten.
Als gemeente sturen we een kaart naar Rodolfo 
en zijn gezin. De diaconie zorgt voor de 
verzending van de kaarten.

P.S. De post doet er erg 
lang over om op het 
juiste adres in Cuba aan 
te komen daarom starten
 we nu de actie.

Alvast heel erg bedankt 
voor uw bereidwilligheid.

OPROEP: kerstkaarten 
voor kinderen en jong 
volwassenen in Matanzas, 
Cuba
Ada van Arkel

Adventkalender 2018 “Hoop”
Met een dagelijkse bijbeltekst, een quote om over na 
te denken, een persoonlijk verhaal  of een recept , 
brengt de kalender u iedere dag een stukje dichter bij 
het kerstfeest. 
Wilt u een kalender bestellen dan kan dat via de 
webwinkel van Kerk in Actie á €1,00 per stuk. https://
webwinkel.pkn.nl/Zoeken/?term=adventskalender 
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Kerstviering op de 
maandagmiddag …. 
allen van harte welkom
Ada van Arkel Regelmatig collecteren wij voor het Kinderhospice 

Binnenveld te Barneveld (niet te verwarren met het 
Binnenveld in Huissen). In dit kinderhospice worden 
kinderen die ernstig ziek zijn opgevangen en 
verzorgd. 
Het doel is om deze kinderen ondanks hun ziekte 
zoveel mogelijk kind te laten zijn, en daarbij 
tegelijkertijd hun ouders en familie te ontlasten en 
te helpen. Ook de zorg voor kinderen die terminaal 
zijn valt hieronder. De permanente zorg van de 
ouders voor deze zieke kinderen kent veel kanten. 
Zoals de indicatiestelling van een zorgverlener. Er 
was een rolstoel nodig voor het zieke kind, “De 
aanvraagprocedure duurt echter maanden. Toen de 
rolstoel uiteindelijk werd geleverd waren de 
voetsteunen alweer te klein. Je kind groeit 
natuurlijk wel gewoon door”. Ook het regelen van 
vergoedingen via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning kan een weerbarstig traject zijn. 
“Nog los van het feit dat je soms pijnlijke vragen 
moet beantwoorden (zoals ‘wat is de 
levensverwachting van uw kind?’) duurt het lang en 
word je van het kastje naar de muur gestuurd, 
voordat het is geregeld”. Het verzorgen van een 
ernstig ziek kind vraagt extreem veel energie en 
vaak gebroken nachtrust. Het kinderhospice neemt 
de zorg voor het kind, afhankelijk van de situatie, 
tijdelijk of permanent over. Indien nodig kunnen de 
ouders gebruik maken van het ouderverblijf om zo 
dicht bij hun kind te blijven en toch hun 
noodzakelijke rust te kunnen nemen. Mede door de 
giften van onze gemeente kan het werk van het 
kinderhospice doorgang vinden en waar van 
toepassing worden uitgebreid. Vrijwilligers voor de 
zorg, het tuinonderhoud en voor het koken van 
lekkere voedzame maaltijden zijn in het 
kinderhospice trouwens ook welkom! 

Zoals ieder jaar wordt er door de diaconie een 
kerstviering op de maandagmiddag in de week voor 
kerst georganiseerd. Op maandag 17 december 2018 
begint deze middag om 15.00 uur met een viering. 
Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee klaar en bent u 
van harte welkom! 
De middag staat in het teken van ‘Hoop‘. De 
Adventskalender, die met de uitnodiging verstuurd 
wordt, geeft iedere dag een sprankje ‘hoop’ vanuit 
verschillende gezichtspunten. Het thema van de 
viering sluit daarbij aan. Het trio JER: Juliette 
Renaud, Eddy Loth en Ralf Gerritsen zal voor ons 
kerstliederen zingen.
U bent allen van harte welkom ook al bent u nog 
geen 75+. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder 
worden persoonlijk uitgenodigd. 
De inhoud van de viering en het verloop van de 
middag en avond worden door de diaconie samen 
met Matthijs Glastra voorbereid. De avond wordt 
naar goede gewoonte afgesloten met een 
broodmaaltijd. 
U kunt zich aanmelden bij één van onderstaande 
personen. We hopen op uw aanwezigheid! 

Peter Aagenborg - tel. 026 844 1970
- paagenborg@gmail.com
Ada van Arkel - tel. 06 44 720 555
- adavanarkel@gmail.com
Willianne Langeweg - tel. 06 27 131 910
- willianne_langeweg@hotmail.com

Kinderhospice 
Binnenveld
Jan Rietveld
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Rodolfo de Cuba
Jan Rietveld

De weersomstandigheden in Matanzas zijn nog altijd warm en regenachtig, op zich een normale situatie 
in Cuba. Wel is het zo dat de muggen zich er goed bij voelen en dan ook nadrukkelijk aanwezig zijn. 
Op zondag 10 maart volgend jaar is door Kerk in Actie als zendingscollecte steun aanbevolen aan de 
kerken in Cuba. De kerken groeien nu het communistische systeem verzwakt. Maar door de 
teruglopende economie neemt ook de armoede toe. In de Presbyteriaanse Kerk in Cuba is het 
predikantenechtpaar Alison en Saharí werkzaam. Wij vroegen Rodolfo of hij deze door Kerk in Actie 
gesteunde zendelingen kent en met hen contact heeft. Ja, hij kent hen. Beiden studeerden met Cira, de 
echtgenote van Rodolfo, en hemzelf in het Theologisch Evangelische Seminarium in Matanzas. Zij zijn 
voorgangers in de Presbyteriaanse Kerk “Juan Hall” in de stad Cardenas. Rodolfo is vol lof over hen. Hij 
schrijft: Alison en Saharí zijn een prachtig stel pastores. Zij zijn onze vrienden. 
Hieruit blijkt opnieuw dat Rodolfo zich goed bewust is waar en met wie hij zijn werk in La Marina tot 
resultaat kan brengen. Een resultaat waar wij als gemeente in Huissen rechtstreeks deelgenoot van zijn. 
Er is al gemeld, dat een van de jongere inwoners in de wijk La Marina een kapperszaak is begonnen, 
waar dank zij onze bijdrages werkzame apparatuur kon worden aangeschaft. Nu is zuster Mairín in La 
Marina een wasserij begonnen. De bewoners van de wijk kunnen daar hun wasgoed achterlaten en 
later weer schoon ophalen. De prijs die ze in rekening brengt is door de bewoners van La Marina 
geaccepteerd. De financiële bijdragen van onze gemeente hebben haar geholpen de wasserij te starten.
Wij stelden Rodolfo voor de giften in kleine gedeeltes weer terug te laten betalen zodra er enige winst 
gerealiseerd kan worden. In feite een vorm van micro-kredietverlening. Geld dat alleen gegeven wordt 
geeft in zekere zin een machtsverhouding. Degene die geeft (onze gemeente in dit geval) is machtiger 
dan degene die krijgt. Daar zit iets gênants aan. Dit kan op de voorgestelde wijze voorkomen worden. 
Het betekent natuurlijk niet, dat Rodolfo de terugbetaalde bedragen weer teruggeeft aan ons. Hij kan er 
weer andere zaken mee tot stand brengen. 
“We are sending our love and affection to your community with our thankfulness and prayers. God 
bless you all !!! 

Your Cuban brother and friend, Rodolfo.”

Collecteopbrengsten oktober 2018:

Noodhulp Sulawesi € 204,50
Leprazending  €   36,65
Wereldvoedseldag €   40,50
Project Rodolfo  €   32,41
Visvangst en ecotoerisme Nepal €   48,52
Zending – Hervormingsdag €   84,50
Totaal:  € 447,08
Giften:
Project Rodolfo  €   50,00
Leprazending project Aly €   50,00
Jaarboek Nederlandse
 Postzegels 2004 t.w.v. €   49,50
Allen hartelijke dank en waardering voor uw 
bijdragen namens hen die het aangaat!
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'My brother and friend Jan....'
Your Cuban brother and friend, 
 Rodolfo 

I hope and I pray that you and Rina are doing well. We pray for you both so much. 

We are still hot. We are expecting about our soft wintertime at the end of the year. If our soft 
wintertime comes earlier, that would be awesome. The hot weather produces mosquitos and the 
mosquitos come with much sicknesses.

My friend, I am sending you some pictures about the little private business, a community laundry, 
of our believer Mairín. She has the only one community laundry in La Marina. So, the people thank 
Mairín for leaving the clothes and collecting it later. Mairín buys the soaps and detergent and the 
people just have to leave the clothes with her. Her prices are accepted by the community. She will 
make a contribution to our social work by 5 Cuban convertible pesos every month for helping 
people in need in the community. Mairín thanks you for your help. So much. 

Jan, the professor Pilar and me we paid a visit to the tourist place called “Monserrat Heights” in 
Matanzas. Piet and José know about that tourist place. This first time, the professor Pilar wanted to 
take only 3 students, the smartest ones, to try getting in touch with a tourist. They got in touch with 
a Chinese tourist. The next time, the professor Pilar will try with more students and she will 
continue preparing them for a little conversation with tourists. I am sending you pictures. We thank 
you and we thank the deacons for helping the students to make steps to a better future. Thank you 
so much!!!    

I talked to the principal woman in the primary school of La Marina and she agreed with me to start 
our English classes in a classroom of the primary school. She agreed with me to have the classes at 
Sunday at 2 pm to 4, 30 pm. The professor Pilar and the students are very happy about this nice 
opportunity to have classes in the school. This way, the professor Pilar and the students are more 
comfortable and quiet. So, the students can receive the classes efficiently. I am sending you 
pictures. 

I am sending you the Excel sheet about the expenses and the available money in attached file. 

We are sending our love and affection to you and Rina and we are sending also our thankfulness 
and prayers to the deacons. 

God bless you all!!! 

Your Cuban brother and friend, 
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Vanuit de Kerkenraad
Marja Huson-ter Avest

Op 8 november kwamen we bijna voltallig bij 
elkaar. Na het welkom door Ynke Faber opent 
Matthijs Glastra namens de werkgroep pastoraat 
met een lied van Willibrord. De slotzin luidt ‘wie 
geloven durft, trek mee!’ (zie achterzijde van dit 
nummer). Willibrord kwam na wat omzwervingen 
en pogingen tot kerstening terug in het kleine 
seculiere Nederland waarin het christelijke verhaal 
niet door iedereen gedeeld wordt. Hij constateerde 
1300 jaar geleden al ‘geloof heeft te maken met 
geduld en een lange adem’.
Toelichting en inhoudelijke afstemming n.a.v. 
mededelingen vanuit colleges en werkgroepen

Werkgroep pastoraat: het bezoek aan 
nabestaanden volgens de nieuwe orde verloopt 
goed en wordt gewaardeerd. Komend jaar zal een 
nieuwe ronde ontmoetingsmiddagen worden 
georganiseerd. De opzet van een dementienetwerk 
komt langzaam maar zeker op gang. Er is enige 
aarzeling bij de inzet van onze kerk als vergader- of 
ontmoetingsruimte. 
College van diakenen: de suggestie vanuit de 
werkgroep Vieren om de looprichting bij de 
tafelviering aan te passen, wordt opgepakt. Het 
thema voor advent en kerst is ‘hoop(vol)’ en zal 
ook leidend zijn voor de ouderenmiddag. Ook dit 
jaar zal een kerstkaartenactie voor Rodolfo worden 
gehouden. Voor 2019 is een nieuw collectedoel 
gekozen, nl. Mensenkinderen (kinderen, gezinnen, 
gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, 
Bulgarije en Moldavië (www.mensenkinderen.nl).
College van kerkrentmeesters: er is een advertentie 
geplaatst in “Hét Gemeentenieuws” t.b.v. de 
verkoop van een halve hectare grond. Berend Smit 
is nog in overleg met de gemeente Lingewaard over 
de afsluiting van het centrum in de weekenden in 
relatie tot de bereikbaarheid van de kerk voor onze 
taxidienst. 
Werkgroep Vieren: aan de orde kwamen de 
looprichting bij de tafelviering en ten behoeve van 
devotie; het voorstel van de organisten voor een 
jaarorde vieringen met specifieke basiselementen 
per periode en de inzet van het liedboek over de 
volle breedte. Over het algemeen worden de 
vieringen als zeer positief ervaren. Voor de 
kliederkerk (4 maal per jaar) wordt gezocht naar 
extra mensen. 

ᴏ

ᴏ

ᴏ

ᴏ

ᴏ

ᴏ

ᴏ

Werkgroep leren en beleven: de bemensing stuit 
op verlegenheid en schroom, maar er zijn 
desondanks mooie initiatieven voor de periode 
januari tot mei 2019. Houdt hiervoor de 
aankondiging in Sjaloom! in de gaten. Bestaande 
gespreksgroepen (BAG) kunnen ook als onderdeel 
van ‘leren en beleven’ worden gezien. Matthijs 
Glastra zal de vier bestaande groepen komende 
maand bezoeken. 
Moderamen: digitaal collecteren voor 
verjaardagsfonds vraagt ondanks alles toch om 
het onderzoeken van mogelijkheden om het 
bezoekwerk weer op te pakken, bij voorbeeld via 
de werkgroep pastoraat. Op zondag 2 december 
luiden we als Groene Kerk de (nood)klok voor ons 
klimaat om 2 voor 12. Een Greenpeace initiatief 
dat door Kerk in Actie en netwerk Groene Kerken 
wordt gesteund. Daarnaast worden de 
mogelijkheden voor meewerken aan ‘Tafels van 
Hoop’ onderzocht. 
Overige: de vacaturecommissie is op zoek naar 
een penningmeester voor het college van 
diakenen en leden voor de werkgroep pastoraat. 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar een 
redactielid voor Sjaloom! 

Vervolgens komen de begrotingen 2019 van de 
beide colleges ter sprake. Onder voorbehoud van 
reacties vanuit de gemeente worden beide 
begrotingen goedgekeurd en vastgesteld. Met dank 
aan de administrateur en beide penningmeesters. In 
dit nummer vindt u een toelichting en samenvatting. 
Tot slot bespreken we het verslag van de 
brainstormsessie van het college van 
kerkrentmeesters in relatie tot het beleidsplan 
2017-2021 (mindmap c.q. beleidsplan in schema). 
De bijeenkomst heeft geresulteerd in een helder 
visiestuk dat de toekomst ‘dicht-er-bij’ haalt. Het 
eerste deel betreft onze financiële situatie richting 
de toekomst. Het tweede deel gaat over zingeving. 
Het stuk kan een handreiking zijn om ‘dicht-er-bij’ 
concreet te maken, ook in de overige colleges, 
werkgroepen en commissies. Wordt vervolgd. 
De vergadering wordt gesloten met een dankgebed 
vanuit de door Matthijs Glastra bijgewoonde 
Willibrord-bijeenkomst: ‘wat wij in Willibrord 
prijzen, moeten wij in ons eigen leven waar maken’. 
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De Koran over de 
geboorte van Jezus
[Soera 19]
16 Toen zonderde Maria zich af van haar volk in een 
naar het oosten gericht vertrek. 17 Zij onttrok zich 
aan hen met een sluier. Toen zonden wij onze geest 
tot haar. En hij verscheen haar in de gestalte van 
een welgeschapen man.
18 Zij zei: “Ik beroep mij op de Barmhartige tegen u, 
als u godvrezend bent." 19 Hij zei: “Ik kom alleen 
maar de boodschap van uw Heer brengen, dat u 
een jongen geschonken zal worden waaraan geen 
smet kleeft." 20 Zij zei: “Hoe kan ik een jongen 
krijgen als geen man mij heeft aangeraakt. Ik ben 
niet iemand die overspel doet." 21 Hij zei: “Uw Heer 
heeft als volgt gesproken: ‘Dat is voor Mij geen 
probleem. Wij maken hem tot een teken voor de 
mensen en een daad van barmhartigheid van Ons’. 
Hiermee staat de zaak vast."
22 En zij werd zwanger van de jongen en zij 
zonderde zich met hem af op een afgelegen plek. 23 
De weeën deden haar naar de stam van een 
palmboom gaan. Zij zei: “Was ik maar vóór dit 
moment gestorven en was iedereen mij maar 
vergeten." 24 Toen riep er iemand van onder haar 
naar haar: “Treur niet. Uw Heer heeft al onder u 
een beekje doen ontstaan. 25 En schud de stam van 
de palm in uw richting. Hij zal verse, rijpe dadels op 
u doen neerkomen. 26 Eet dan en drink. Houd
goede moed. En als u iemand tegenkomt, zeg dan:
ik sta onder een gelofte van zwijgzaamheid bij de
Barmhartige, dus ik kan op dit moment met
niemand spreken."
27 En zij kwam met de jongen bij haar volk en zij
droeg hem. Zij zeiden: “Maria, je hebt iets
ongehoords gedaan. 28 Zuster van Aäron, je vader
was geen slecht mens en je moeder was geen
overspelige vrouw."
29 Zij wees naar de jongen. Zij zeiden: “Hoe kunnen
wij spreken met een klein kind dat in de wieg ligt?”
30 Hij zei: “Ik ben de dienaar van God. Hij heeft mij
de Schrift gegeven en Hij heeft mij tot profeet
gemaakt. 31 Hij heeft mij tot een zegen gesteld
waar ik ook ben. En Hij heeft mij het gebed
opgedragen en liefdadigheid zolang ik leef 32 en
eerbied tegenover mijn moeder. Hij heeft mij niet
heerszuchtig gemaakt en evenmin blijf ik van zegen
verstoken.

33 Vrede was met mij op de dag dat ik geboren 
werd, vrede zal met mij zijn op de dag van mijn 
dood en op de dag dat ik tot leven word gewekt."
34 Zo was Jezus de zoon van Maria.

Uit De Koran, vertaald door Eduad Verhoef, Soera 
19 ‘Maria’.

Dit  hoofdstuk uit de  Koran Soera 19:16-34 ,  is mij 
onder ogen gekomen in de nieuwsbrief van 
uitgeverij Skandalon
Heleen van de Honing

Psalmen schilderen
Psalmen kennen een rijkdom aan beelden, 
opvattingen en emoties. Dat maakt ze bij uitstek 
geschikt om te schilderen! Mensen herkennen de 
tekst of herkennen iets uit hun eigen leven in de 
psalmen of de tekst roept een beeld, kleur of 
beweging op. De tekst gaat ergens over. Tijdens het 
schilderen proberen we te ontdekken waar de tekst 
voor ieder van ons over gaat. Ook wie geen ervaring 
heeft met schilderen maar wel mee wil doen met 
deze ontdektocht, is van harte welkom.
De opzet van de workshop: we (4-8 personen) 
beginnen met een introductie van het schilderen en 
de materialen (acrylverf op papier). Daarna lezen 
we de tekst van deze bijeenkomst (voor iedereen 
hetzelfde). Vervolgens gaan we schilderen en ten 
slotte bekijken we de werken samen.

Info/opgeven: Ellen Tijmes, etijmes@xs4all.nl
Kosten: € 2,- 2,50 pp per bijeenkomst materiaal 
(papier, verf, bordjes, gebruik van kwasten, evt 
andere materialen).
Data: wo 23 januari 
20.00 - 22.00uur 
 en wo 6 februari
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Drie filmavonden “Inspiratie 
uit het kloosterleven”
Matthijs Glastra

De protestantse gemeenten in Lingewaard willen dit 
seizoen ieder op een eigen manier bijdragen aan het 
oecumenisch vormingswerk. Het jaarthema van 
Pleisterplaats Ressen 'Stap in de stilte, inspiratie uit 
het kloosterleven' zal daarbij de rode draad vormen.
In Huissen zijn er drie filmavonden. De aanvang is 
om 19.30 uur in de Protestantse Kerk te Huissen. De 
films worden kort ingeleid en na afloop is er tijd voor 
nagesprek. Voor verdere info: Matthijs  Glastra, 
matthijsglastra@kpnmail.nl , 06 – 2129 4143

In Gendt zijn er twee gespreksavonden over Etty 
Hillesum (dinsdag 22 januari 2019) en Dag 
Hammarskjöld (dinsdag 19 februari 2019) om 20 uur 
in de protestantse kerk van Gendt. 
Leiding: Margreet de Bree, 06 -10255351, m.bree@
versatel.nl

Donderdag 17 januari 
 “Vision”, 2009, 
Margarethe von Trotta

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) was haar tijd ver 
vooruit. Deze beroemde benedictijnenzuster was 
een visionair in alle betekenissen van het woord. Zij 
was een christelijke mysticus, componist, filosoof, 
toneelschrijver, dichter, naturalist, wetenschapper, 
arts, kruidkundige en ecologische activist. Ze richtte 
een eigen vrouwenklooster op en joeg daarmee veel 
van haar mannelijke collega's tegen zich in het 
harnas. In 2012 is deze vooruitstrevende vrouw vol 
van geloof, verandering en verlichting heilig 
verklaard.

Donderdag 
14 februari 
“Hadewych “, 
2009,  
Bruno Dumont 

Celine is een jonge Française die Jezus aanbidt als 
een geliefde en neurotisch verlangt naar de 
eenwording methem. Zij wil intreden in het klooster 
en neemt de naam van 13de-eeuwse Vlaamse 
mystica Hadewijch aan. Haar liefde voor Jezus is 
voor de moeder-overste té intens en té neurotisch: 
zij stuurt Celine terug de wereld in. Daar ontmoet 
ze een diepgelovige moslimjongen in een buitenwijk 
van Parijs. Hij nodigt Celine uit voor een 
studiegroep waar hij les geeft over het geloof en 
God. Langzaam raakt Celine in de ban van zijn 
radicale preken en visie op het martelaarschap – de 
gevaarlijke kant van zelfopoffering. De film stelt 
beangstigend actuele vragen over opoffering, 
navolging, martelaarschap en de (gevaarlijke) kracht 
van religie.

Donderdag 21 maart
 “Walk with me”, 2017, Mark J.Francis & Max 
Mark J.Francis & 
Max Pugh

Een reis in de wereld van mindfulness en Plum 
Village waarin de boeddhistische leermeester Thich 
Nhat Hanh centraal staat. Drie jaar lang worden de 
inwoners van Plum Village gevolgd. De film laat niet 
zozeer de boeddhistische filosofie als wel de 
boeddhistische geestesgesteldheid zien: tolerant, 
ego-loos en liefdevol tegen de achtergrond van de 
vredige atmosfeer van het kloosterbestaan. 
‘Walk with Me’ is genoemd naar een 
wandelmeditatie en laat zich ook vanuit dat 
tijdsperspectief verstaan. En dat is altijd lastig in 
een documentaire over Boeddhisme (elke religie!): 
de dingen hebben hun tijd nodig. Filmtijd en 
meditatietijd, het is net als wandelen: het is altijd té 
lang of té kort.
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Ledenadministratie
08-10-2018 t/m 11-11-2018
Ledenadministratie@pknhuissen.nl

Studieavonden ‘De Psalmen 
van de Korachieten’ 
Onder leiding van Ds. Theo A.R. de Zwart 
(Arnhem)

In de Psalmen worden vaak de moeilijkste 
worstelingen van het leven weergegeven. Aan de 
ene kant zien we de schrijvers van de Psalmen als 
mensen die kopje onder gaan in de beproeving, 
in al het afschuwelijke dat hun overkomt.         
‘…Waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het 
zwart vanwege des vijands onderdrukking?’ Aan 
de andere kant zien we de psalmisten zich niet 
aan hun verdriet overgeven. Ze leggen zich er 
niet bij neer om zo somber en neerslachtig te 
zijn, want er moet gehoopt worden. ‘Hoop op 
God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser 
en mijn God!’ 
Er zijn geloofs- en menselijke slingerbewegingen 
waar te nemen. Het éne moment volgt op het 
andere. De psalmisten geven in poëtische vorm 
verslag van wat zij hebben doorgemaakt. Ook wij 
hebben te maken met moeiten, zorgen en pijn. 
Ziekte, verlies van geliefden, eenzaamheid… al 
deze dingen komen voor in ons leven en slaan 
vaak diepe wonden. 
In vier avonden in de wintermaanden in de 
Protestantse Gemeente Huissen (Raadhuisplein) 
hopen wij met u in deze omstandigheden terug 
te grijpen naar de levensliederen van de Psalmen 
die geschreven zijn door de Korachieten. Echter 
dan niet in ongelovige opstandigheid, maar in 
een gelovig worstelen met Gods leiding en 
heilige Geest!
Data: Donderdag 13 december 2018  [Psalm 42 & 
43 ‘Intens verlangen naar God’]
Donderdag 10 januari 2019 [Psalm 44 ‘Onbegr-
pen lijden’]
Donderdag 14 februari [Psalm 88 ‘Worstelen met 
God’]
Donderdag 14 maart 2019  [Psalm 84 ‘Thuis bij 
God’]

Locatie: Protestantse Kerk Huissen. 
Raadhuisplein 35. Tijd:19.30 - 21.00 uur.

Inlichtingen (eventueel andere data!) en 
opgave(n): 
Ds. Theo A.R. de Zwart. Mobiele nummer: 
06-33104010. e-mail: thardezwart@gmail.nl

Tekst is ingekort

Sjaloom! kSjaloom! Kerkblad Proterkblad Protesesttanantse Gemeentse Gemeentte Huissene Huissen

Ledenmutatie periode 18-2-2018 t/m 11-11-2018

Inschrijvingen

Mw. ME.A. Prak
Mw. M.D. van den Bogerd
Dhr. F.H. Polman

Uitschrijvingen

Dhr. Y.Y. Bouman
Mw. M.A. Bouwman-
Siepman
Mw. K.A.P. Bouwman
Mw. T.H. Jager Sanders
Dhr. W.B. Valk
Mw. C.E.A.J. Elings
Mw. E.D. Sonneveld
Dhr. S.J.J. Verkade
Dhr. J.A. Krijgsman
Mw. A.C. Krijgsman-Hin
Dhr. R.J.W. Elzinga
Dhr. J.A. Willemsen
Dhr. R. Heijting
Dhr. J. van Loenen
Mw. M. Puiman-de Vos
Dhr. J.L. Hollander
Mw. E.S.E. Heuterman
Dhr. L. van den Hof
Dhr. A.D. van de Hel
Dhr. A. van de Weerd
Mw. J.J van de Weerd-
Bennink
Dhr. R. Gerrits
Mw. R.C. Gerrits-Rasing
Dhr. A.A. Willemsen
Mw. I. Rood

Dhr. H.J. Drissen
Mw. Y.J. Drissen-Tienstra
Dhr. G. Langeweg
Dhr. R.M. Straal
Mw. J.W. den Hollander
Dhr. J.B. Hermsen
Dhr. J.H.A. van Mullem
Dhr. G.J. Bruinsma
Dhr. E.P.C. van Rooijen
Mw. M. Snaaijer
Dhr. M. van den Hof
Mw. J. Maters
Dhr. R. van der Kwast
Dhr. H.C. van der Kwast
Mw. C.A. van der Kwast-
Lentjes
Mw. M. van der Kwast

Verhuisd naar elders

Mw. M.M.A. Pater
Mw. N.Y. Onnekink
Mw. J.A. van Warners
Mw. F.A. Remmelts
Mw. J. van Doeveren
Mw. F. Hommersom
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Gospelkoor Promises
 Huissen 2018

Al zingend geloven in een mooie toekomst

Na een drietal musicals: “Saul” in 1994, “De 
volgende zet” in 1997 en “De tijd zal ‘t leren” in 
2000 is een groep zangers en zangeressen 
doorgegaan als koor. Eerst in 2000 onder de naam 
Pro Musiko maar sinds 2002 onder de naam 
Promises. De groep is dus ruim tien jaar bij elkaar in 
wisselende samenstelling en bestaat inmiddels uit 
ruim 36 leden.

Promises, onder leiding van Marieke Peters, richt 
zich op het geven van concerten in de regio en ver 
daarbuiten. Er staat voor 2019 zelfs een 
buitenlandse reis op het programma.
Verder verleent het medewerking aan 
korenavonden en kerkdiensten in bijvoorbeeld De 
Maartenskliniek, Ziekenhuis Rijnstate en Leger des 
Heils. Ook voor de LEPRAzending is het koor actief. 
Er zijn inmiddels optredens geweest in o.a. Huissen, 
Rijnsburg, Veenendaal, Groesbeek, Arnhem, 
Angeren, Doornenburg, Gendt, Nieuwegein, 
Nijmegen en Doorn.
En er is gezongen tijdens startzondagen in Wilp, 
Huissen en Arnhem.

Het repertoire van het koor bestaat uit moderne 
gospelsongs in diverse talen waaronder 
nederlands, engels, duits en spaans. Er wordt 
gerepeteerd op maandagavond van 20.00 uur tot 
21.30 uur in het kerkgebouw van de Protestantse 
gemeente aan het Raadhuisplein 35 te Huissen.

Zo maakt het koor sinds 1994 een wezenlijk 
onderdeel uit van de gemeente. Het bijzondere is 
dat een deel van de leden niet kerkelijk gebonden 
is aan onze gemeente, sommigen zelfs niet kerkelijk 
zijn, maar zich toch thuis voelen bij ons. Dit jaar 
hebben we de Bridging Gaps-dienst muzikaal 
ondersteund en met Pasen het “Passion” project 
uitgevoerd. 
Hebt u belangstelling of wilt u eens een avond 
komen kijken dan kan dat uiteraard.
Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter 
Ruud Viëtor, tel. 06-15858293
Wilt u eens langskomen om te luisteren of als 
meezingen iets voor u is dan kunt u ook contact 
opnemen met onze dirigent Marieke Peters, tel. 
06-27093468.
Een e-mail sturen naar promiseshuissen@online.nl 
kan ook.

Uit de Pers 7/18
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Zegening van de oorlogsgraven tijdens 
Allerzielen.
Zondag 6 november vond dit voor de achtste keer 
plaats bij het massagraf op de oude begraafplaats 
in Huissen. Het kruis op het graf wordt geflankeerd 
door twee afbeeldingen van vliegtuigen die 
verwijzen naar de geallieerde bommen waarbij 
160 personen uit Huissen om het leven kwamen. 
Pastor Peters begroette de vele aanwezigen en 
zegende het massagraf.
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Nieuwbouw Dominicanenklooster eindelijk klaar!
De nieuwe aanbouw is 13 oktober officieel geopend 
door provinciaal overste René Dinklo en wethouder 
Helga Witjes van Lingewaard. Volgens Aalt Bakker, van 
de stichting Dominicanenklooster Huissen, kan de Orde 
der Predikers bekend als Dominicanen nu weer jaren 
vooruit. Het nieuwe gebouw dat de “Herberg” 
genoemd wordt geeft uitbreiding met 21 kamers en 
vier zalen waarmee het klooster nu totaal 53 kamers 
beschikbaar kan stellen. Het klooster bestaat thans 160 
jaar en kan nu nog meer particulieren en bedrijven een 
langere gastvrijheid aanbieden. 
11 november herdenking slachtoffers 1914-1918.
Het is dan 100 jaar geleden dat deze oorlog werd 
beëindigd. Er vochten 70 miljoen soldaten van wie er 
10 miljoen om zijn gekomen en 20 miljoen gewond 
raakten. Er waren 10 miljoen vluchtelingen, 6 miljoen 
kinderen hadden geen ouders meer, 10 miljoen 
vrouwen werden weduwe.
Openingsweekend van de ”Zandse Kerk” in Huissen.
De “Zandse Kerk” in de Van Wijkstraat 33 is recentelijk
omgebouwd tot maatschappelijk/cultureel 
ontmoetingscentrum.
Belangrijkste bezit bij de vlucht meegenomen  bagage.
Rosa Duvon is net als de medereizigers uit de karavaan
op zoek naar een betere toekomst, die ze in de VS ver-
wacht te vinden. Haar kostbaarste bezit is een – vaak
geraadpleegde – bijbel.
Italië laat miljardenmeevaller Vaticaan lopen!
Dankzij een vonnis van het Europees Hof van Justitie
zou Italië deze miljardenmeevaller kunnen krijgen van
het Vaticaan. Maar waarschijnlijk wil Italië hier niet op
ingaan, ondanks het feit dat Italië het geld broodnodig
heeft. 
Gezocht: Plan voor duizenden lege kerken!
Naar verwachting zullen binnen tien jaar duizenden 
kerken leeg komen te staan. Vaak is er geen optie voor
deze karakteristieke gebouwen.
De Landelijke Diaconale Dag 10 november in Utrecht.
Dat vond dit jaar 10 november plaats in het 
Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. Op die dag 
komen meer dan duizend diakenen, zwo-leden en 
predikanten uit het hele land bij elkaar om nieuwe 
inspiratie op te doen voor het diaconale werk. Er is 
veel ruimte voor ontmoeting, het uitwisselen van 
goede ideeën.

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’
In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het 
thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden 
krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. 
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus 
volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van 
betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk 
voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? 
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier ruimhartig in. In de periode van 
18 januari t/m 2 februari 2019 komt een vrijwilliger 
het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook 
digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkbalans.nl

Kerkbalans 2019 +
Zoals u in de herfsteditie van Sjaloom! heeft kunnen 
lezen heeft het College van Kerkrentmeester een 
nieuwe manier gevonden om te collecteren voor de 
vijf “bijzondere collectes”. 
In april de Paascollecte, in mei de actie 
Solidariteitskas, in juni de collecte voor de kosten van 
het drukken van Sjaloom!, in september de actie voor 
eigen jeugdwerk en in december de 
Oudejaarscollecte.
Indien u deze bijzondere collectes een warm hart (en 
hand) toedraagt kunt u op het formulier van 
Kerkbalans 2019 invullen wat u aan deze collectes 
wilt geven. Op een van te voren aangegeven datum 
wordt dit bedrag dan van uw bankrekeningnummer 
afgeschreven.
Op de website van onze kerk zal begin januari een 
meer uitgebreide toelichting over deze collectes en 
hun bestemming worden gepubliceerd.

Helpt u mee?
Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed 
voor te bereiden. We zoeken nog mensen die ons 
kunnen helpen met het ophalen van de formulieren. 
Heeft u hier en paar uur voor over? Neem dan 
contact op met Roelof Smelt, administrateur. Tel 
0620391482 of administrateur@pknhuissen.nl
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Toelichting op de begrotingen van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.
Vanaf het begrotingsjaar 2019 maken we gebruik van een nieuw rapportage systeem.  FRIS (Financieel Rapportage- en 
Informatie Systeem) is een hulpmiddel van de Protestantse Kerk in Nederland voor colleges van kerkrentmeesters en 
colleges van diakenen. Met FRIS kunnen we online de begrotingen en jaarrekeningen van beide colleges indienen bij het 
CCBB - het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.
Door gebruik te maken van FRIS kunnen we als gemeente gemakkelijk blijven voldoen aan de ANBI-regelgeving. FRIS 
levert namelijk automatisch de rapportage op die we daarvoor nodig hebben en waardoor giften aan de kerk ook fiscaal 
aftrekbaar blijven.

Begroting 2019 College van diakenen
Wat opvalt is dat de opbrengsten levend geld op hetzelfde niveau zijn als de werkelijke inkomsten in 2017 en hoger dan 
de begroting 2018. Ondanks het feit dat het aantal leden jaarlijks afneemt is het verheugend te constateren dat de 
inkomsten op gelijk niveau blijven.

De onkosten betreffen het diaconale quotum, tafelviering, Bridging Gaps, Brandenburg, diverse abonnementen. De 
overige gelden worden besteed voor hulpaanvragen en diaconale doeleinden die zich in de loop van een jaar voordoen. 
Individuele hulpvragen worden in eerste instantie vanuit het budget voor diaconaal werk regionaal voldaan. Bijzondere 
aanvragen worden vanuit de overblijvende gelden (reserves) gefinancierd. 

 De begroting is sluitend. 

Begrotingen      2019
Roelof Smelt
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Begroting 2019 College van kerkrentmeesters
Deze begroting geeft een heel ander beeld dan de begroting van de diaconie. Helaas zal hier, zonder extra inkomsten), 
een tekort ontstaan van € 38.732.
Indien wij vasthouden aan het huidige uitgavenpatroon, waarbij we bewust omgaan met geld en goederen en proberen 
te bezuinigen waar mogelijk hoeven we ons de komende jaren nog niet direct grote financiële zorgen te maken. Ons 
beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen. Met een steeds kleiner wordende gemeente 
worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust. 
De totale inkomsten blijven gelukkig al een aantal jaren op een redelijk gelijk niveau. Hoewel de vrijwillige bijdragen iets 
afnemen nemen de inkomsten uit onroerende zaken (i.c. de verhuur van ruimten in de kerk) steeds meer toe. Onze 
kosters vervullen daar een grote rol in. 

Behalve de kosten voor kerkelijke gebouwen (onderhoud) liggen de andere kosten op het niveau van 2017. De begroting 
2018 wijkt af omdat voor 2018 geen bijzondere uitgaven aan het pand verwacht werden en wij voor 2019 deze kosten 
wel verwachten.

12 november 2018
Roelof Smelt, administrateur

De volledige begrotingen liggen van maandag 26 november t/m vrijdag 30 november 2018 ter inzage bij de 
administrateur. 
Wel graag eerst afspraak maken via telefoon 0620391482 of administrateur@pknhuissen.nl

Begrotingen      2019
Roelof Smelt
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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
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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
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Rooster kosters:
         

         14/11 - 20/11     Gerdine Dijkstra
         21/11 - 27/11     Huub Langeweg
         28/11 - 04/12     Daniëlle en Jonathan
         05/12 - 11/12     Yolanda de Wit
         12/12 - 18/12     Gerdine Dijkstra
         19/12 - 25/12      Huub Langeweg
         26/12 - 01-01      Yolanda de Wit         
         02/01 - 08/01      Gerdine Dijkstra                          
         09/01 - 15/01      Daniëlle en Jonathan
         16/01 - 22/01      Huub Langeweg
         23/01 - 29/01      Yolanda de Wit
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“Hoop groeit in stilte” – uitnodiging voor korte avondmaalsviering 25 november
Twee keer per jaar is er in onze kerk een korte ‘middagmaal-viering’. Een kerkdienst om 
10 uur ’s morgens is soms net iets té vroeg en té lang. Toch zou je graag samen met anderen 
de zondag willen vieren.

In de viering van 25 november is de kerk sfeervol Taizé-verlicht. Deze korte viering op de 
drempel van Advent zal in het teken staan van licht, van stilte, het delen van brood en wijn.

De viering is van 16.00 – 16.30 uur. Daarna is er - voor wie wil en kan - een kopje koffie of thee.
En u kunt gehaald en gebracht worden. Welkom!

Opgave/informatie kan via
Matthijs Glastra              06 2129 4143        matthijsglastra@kpnmail.nl
Christien van Beers        026 325 5652        christien.van.beers@hetnet.nl
Ada van Arkel                  026 3253920         adavanarkel@gmail.com



Op de drempel van Advent en Kerst
twee liedfragmenten over Willibrord, 

apostel der Nederlanden
- het Nederlandse wiegje van Jezus -

Met Willibrord begonnen, als in de eerste tijden
willen wij ook vandaag uw naam belijden.
Wij blijven op U hopen, uw toekomst, uw advent!
Breek onze kerken open, zodat men U herkent

        Willibrord doorklieft de vloed,
        voortgedreven door Gods roep.
        Hij brengt van de overkant 
        goed nieuws naar ons lage land.

        Goed nieuws dat een mensenkind 
        kwaad en erger overwint
        Jezus schept een nieuw verband: 
        God leeft nu aan onze kant.

        Wie zich neerlegt uitgeblust, 
        leeft weer op naar hartenlust
        door het vuur dat is de Geest 
        die ons aansteekt en geneest.

      Uitgestuurd met blij bericht: 
      “Aarde krijg een nieuw gezicht”,
      gaan wij samen recht door zee, 
      wie geloven durft trekt mee.

Met Willibrord begonnen, als in de eerste tijden
willen wij ook vandaag uw naam belijden.
Wij blijven op U hopen, uw toekomst, uw advent!
Breek onze wereld open, zodat men U herkent




