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“Een perfecte wereld met een barst erin”
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Nergens in de wereld is de Matthäus-Passion zo populair als in Nederland. Bach opent deuren, oren en 
harten die anders gesloten blijven. Waar de woorden van de christelijke traditie  vervagen kan muziek 
ontroeren, zacht maken en ons raken. In uitvaartdiensten gaat het tegenwoordig om meer dan 
gezongen en gesproken woorden: er klinkt lievelingsmuziek en er  worden foto-collages gebeamed. 
Om iemands leven te duiden en ons verdriet uit te drukken zijn woorden alleen ontoereikend . 
In de Veertigdagentijd ervaar ik dat ook. Het lijden van Jezus, het lijden van mensen is te groot voor 
woorden. Een schilderij van Rembrandt vol donkere en lichte tinten. Een film van Passolini over het 
leven van Jezus. Muziek van Bach. Een Lied van Leonard Cohen. De madonna die in de Haagse 
Bethelkapel stond. Het gaat om zo veel meer dan woorden alleen.

De Belgische filosoof/muzikant Tomas Serrien probeert in zijn boek “Klank”  het ervaren van muziek te 
beschrijven. Ieder huis heeft zijn eigen geluiden: het gezoem van de koelkast, krakende traptrede, de tv 
van de buren. Toch zullen we vaak eerst wat anders over ons huis vertellen. Onze werkelijkheid en 
waarheid worden sterk bepaald door de dominantie van het beeld, van wat we zien:  wat we zien 
bestaat echt. Eerst zien, dan geloven. De filosoof Aristoteles heeft ooit gezegd: ‘het oog is het 
belangrijkste zintuig om tot kennis te komen, want het laat ons de objecten van de wereld zien’. Plato 
deed hetzelfde in zijn grot: het ware inzicht is pas daar als wij de dingen zien zoals ze echt zijn. Paulus 
schreef over het zien in raadselen en in een spiegel. Wat wij als werkelijkheid beleven heeft te maken 
met zien en inzicht: het zijn wordt bepaald door het zien. Dan klinkt er opeens muziek, een flard van 
een melodie raakt mijn hart. Niets te zien, maar van alles te horen. Tomas Serrien begint zijn boek met 
een aanvulling op ons werkelijkheidsbegrip:  wat onzichtbaar is kan toch bestaan! Muziek zal altijd een 
onmeetbaar en onzichtbaar aspect behouden en toch: bestaan!

 © Erwin Olaf
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Ik zie in “Trouw” en “de Gelderlander” opeens eenzelfde soort foto’s. Erwin Olaf , Nederlands 
fotojournalist en beeldend kunstenaar en wereldwijd gelauwerd, is 60 jaar geworden en krijgt in Den 
Haag twee grote overzichtstentoonstellingen aangeboden. Hij is recent bekend geworden met de 
nieuwe staatsportretten van Willem Alexander en Maxima Op de site van het gemeentemuseum staat 
als eerste tekst bij zijn foto’s:  “Wat ik het liefst wil laten zien, is een perfecte wereld met een barst 
erin”. Een fotograaf werkt met beelden, zien, het zichtbare leven. Erwin Olaf heeft het ook over laten 
zien wat eigenlijk onzichtbaar is, onmeetbaar. Hoe ziet verdriet eruit ?  Pijn, hoop, de barsten en 
breuken? Een schilderij van het zigeunermeisje met een langs de wang rollende traan is té zichtbaar, té 
duidelijk, té mooi om pijn te doen.  
Ik word geraakt door zijn perfecte foto’s met een barst erin. Natuurlijk ook omdat de metafoor van de 
barst steeds terugkeert in het leven, in liederen, in verdriet en hoop. Dat in het breken en het donker 
gezocht en gevochten wordt om licht en leven. Dat leven in zichzelf opgesloten kan raken. Dat verdriet 
en onmacht een gesloten cirkel kunnen vormen, een muur, leven dat nooit meer wordt zoals het ooit 
was. Hoe juist in een barst zich het leven dat zich gesloten heeft kan openen. Licht in het donker. Dat 
God en Jezus daarin ons leven delen. 

De komende weken zal er daarom in de viering steeds een foto van Erwin Olaf zijn. In de kerk leggen 
we Pasen en Veertigdagentijd uit met onze vaste (hulp)middelen: de bijbel, de dogma’s, de kerk. Om 
uit te leggen wat Pasen betekent verwijzen we naar bijbelverhalen, naar het dogma over Jezus’ 
verzoenend sterven voor onze zonden, naar een kerk die deze boodschap mag verkondigen. Om te 
weten wat Pasen betekent ‘moet’ een mens zich openen voor bijbel, kerk en dogma – anders begrijp je 
er niets van. Maar ik ervaar dat geregeld als een heel erg gesloten cirkel, we leggen het aan elkaar uit 
met onze eigen middelen en onze eigen waarheid en onze werkelijkheid. 
Ik voel nog iets anders: Pasen wil uitgelegd worden in het leven zelf. In de vraag naar de zin en 
zinloosheid van dingen. Waar het ten diepste om mag gaan ( en ik zeg het maar heel zwart-wit) is dat ik 
Pasen niet in de bijbel, kerk of dogma zal vinden,  maar in het leven zelf. Het geleefde leven. Zoals 
schilders dat laten zien. Componisten laten horen. Fotografen het verbeelden. Een gesprek bij een 
ziekbed het doet ervaren.
 
Het is moeilijk om dat ‘zo maar’ in het gewone leven te zien. Daarom bewerkt Erwin Olaf bewust zijn 
foto’s , wil hij iets zichtbaars maken wat niet zo maar te zien is. ‘Als ik de gewone wereld wil zien, zet ik 
mijn raam wel open.’ Gaat hij op zoek naar de spanning tussen wat lukt en niet, de perfectie en de 
barst, leven en dood. Op het eerste gezicht een perfect beeld, maar het wemelt van de imperfecties . 
Een perfecte wereld met een barst erin.’ Met een mooi beeld verleid ik de mensen en trek ze het 
verhaal van de foto in – en dan opeens: een klap!’ En die klap zit hem vaak in wat niet zichtbaar en 
meetbaar is: de melancholie en pijn van het moment. Er zijn dingen in het leven die je niet buiten 
beeld kunt houden. Het verglijden van de tijd. Eenzaamheid (‘het basisgevoel in mijn leven ; je komt 
alleen en je gaat alleen’).
Ik zie en ik voel de afstand, eenzaamheid en leegte, de klap van het leven. Voor het raam hangt  
vitrage. Een opwellende traan , een telefoon of de deur op een kier suggereert een (groter)  verhaal. 
Verwarrende schoonheid. Een steriele doodsheid die de vraag oproept naar wat leven is.
Matthijs Glastra
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Inhoud

Agenda 
Zie ook zondagsm@il
15 maart
17 maart
19 maart
20 maart

23 maart

25 maart

28 maart
30 maart

31 maart
7 april

7 april
11 april

14 april
14 april

15 april

Eten in de Kerk 17.00 - 19.00 u. 
Bijbelse miniaturen Kerk 16.30 - 18.00 u. 
Mantelzorg Kerk 19.30 - 21.00 u. zie pag. 10
Boekbespreking Kruiswegstaties Heteren 
19.30 u. zie pag. 13
Voorjaarsconcert De Herberg Oosterbeek. zie 
pag 14
Ontmoetingsmiddag, Matthäus Passion Kerk 
15.00 - 17.00 u. Zie pag. 10  
Film 'Walk with me" Kerk 19.30 u. Zie pag. 11
Feest met Damascus Hiphop,
jeugdruimte Elst 20.00 - 22.30 u. Zie pag. 19 
Kom-erbij-viering Kerk. Zie pag. 19
Korte Avondmaalsviering 16.00 - 16.30 u. 
Kerk
Taizé Viering Kerk 19.00 u.
Gemeenteavond Kerk 18.00 - 21.00 u. 
Zie pag. 6 
Kliederkerk Kerk 14.00 - 16.00 u.
Start jaaractiviteit 100 jarig bestaan 
Bernulphuskerk Oosterbeek. Zie pag. 14
Paasviering Kerk aanvang 15.00 u. Zie pag. 11

2/3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

"Een perfecte wereld met een barst erin"
Van de redactie - Agenda - inhoud - 
"Bijbelse miniaturen"
Kerkdiensten - "Wat in stilte groeit"
Hier gaan we voor
Rodolfo - Verlaat de gevangenis
Keuzes - Kalender - Spaardoosje
Uit de Kerkenraad - Uit de Classis
Mantelzorg - Matthäus Passion
Film - Een nieuw begin
Antifonen
Boekpresentatie - Opbrengst collecten
Kruiswegstaties - De Herberg Oosterbeek
Afloop kerkasiel - gedichten
Uit de pers - enquete
Leprazending Myanmar
Colofon
Kom-erbij-Viering - Kliederkerk
Gedicht

“Bijbelse miniaturen”
2e bijeenkomst
Matthijs Glastra

Van de redactie
Bartje Abbo-Tilstra

Deze Sjaloom! verschijnt in de zogenaamde 
Veertigdagentijd, de tijd tussen Kerst en Pasen. 
Verscheidene hierin vermelde activiteiten zijn 
speciaal bedoeld voor deze tijd en worden u van 
harte aanbevolen. 
Kerst is nog niet zo lang geleden gevierd, maar 
gaat door. Dit is te lezen in een als kerstlied 
bekend staand gezang 475 (‘Liedboek voor de 
kerken’), waarin de derde strophe begint met 
‘Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn 
zon, verrezen’. In deze werkelijkheid mogen wij 
toeleven naar Pasen.
De redactie wenst u een goede Veertigdagentijd 
toe en kan u als verheugend feit nog melden dat 
tot haar team is toegetreden Herman Schimmel, 
u allen bekend! Wij vertrouwen op een prettige 
samenwerking.

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 op zondagmiddag 
een moment om samen een klein stukje te delen.
Zondag 17 maart lezen we “Vergeven” en 
“Ongelooflijk”, over de kruisiging en het lege graf.
Tijd: van 16.30 – 18.00 uur. 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 17 maart
Reminiscere
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie – Verlaat de gevangenis 
(zie artikel)

Zondag 24 maart
Oculi
Voorganger: Ds. J. ter Avest
Collectes: Kerk in Actie – Kinderarbeid India / 
Pastoraat en Eredienst / Amnesty International

Zondag 31 maart
Laetare /  Kom-erbij-viering
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / 
Missionair werk

Zondag 7 april
Judicca
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst 
/ Kerk in Actie – Rwanda

16.00 uur Korte Avondmaalsviering
Voorganger: Ds. M. Glastra

19.00 uur Taizé Viering

Zondag 14 april
Palmpasen
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending  / Pastoraat en Eredienst / 
JOP

Donderdag 18 april
Witte Donderdag
Voorganger: Ds. M. Glastra, m.m.v. de Cantorij
Collectes: geen

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. M. Glastra, m.m.v. de Cantorij
Collectes: geen

Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
Voorganger: Ds. M. Glastra, m.m.v. de Cantorij
Collectes: geen

Zondag 21 april
Pasen
Voorganger: Ds. M. Glastra, m.m.v. Promises
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie – Zending 
Pakistan

Zondag 28 april
Voorganger: Ds. R. van der Waall (Frankrijk)
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Voedselbank Arnhem e.o.

Zondag 5 mei
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie – Syrië

Zondag 12 mei
Voorganger: Ds. H. v.d. Wal
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst 
/ Muziekfonds

“Wat in stilte groeit”  
uitnodiging voor korte 
avondmaalsviering 7 april
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 7 april is de kerk sfeervol Taizé-
verlicht. Deze korte viering op weg naar het Paasfeest
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
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Hier gaan we voor ! - Gemeentecafé op 11 april 
Matthijs Glastra
Een zaterdagmorgen langs het voetbalveld. Mijn zoons houden van voetballen en ik betaal hun 
contributie. Alles geregeld en nu lekker genieten. Maar langs de lijn alleen maar toekijken ? Al snel kwam 
ik er achter dat het betalen van de contributie maar het begin was. Ik werd ingeschakeld bij het thee 
schenken in de pauze. De doelnetten en cornervlaggen opruimen. Eens in de maand chauffeur bij een 
uitwedstrijd. Kantinedienst. Grensrechter. Scheidsrechter tot en met de D-tjes. Hulptrainer op de 
woensdagmiddag. In de geschillencommissie toen er ruzie was tussen ouders en een trainer. Een stukje 
schrijven voor het voetbalkrantje. Eens in de twee maanden de vuile was ophangen en opruimen. Als je 
dat allemaal opschrijft lijkt het heel veel, maar het hoort er gewoon bij en ik heb het altijd met plezier 
gedaan. Al was er één klein minpuntje: helaas ben ik die tijd zelf maar gestopt met mijn glansrijke 
voetbalcarriere. De leeftijd. En het nam te veel tijd (in mijn toch al bezette weekends) om daarnaast ook 
nog die tijd voor mijzelf vrij te maken. Soms is het gewoon genoeg.

De kerk is geen voetbalclub (al verschijnen er geregeld interessante studies over voetbal als een religieus 
gebeuren met een voetbaltempel, clubliederen, schietgebedjes). Bij kerk gaat om iets anders dan een 
hobby , het heeft met je hele leven te maken.  Het is een plek van ruimte en stilte, bezinning en 
inspiratie, troost en kracht waar God en mens elkaar mogen ontmoeten, waar ik aangesproken en 
uitgenodigd word om zorg dragen voor Gods schepping en mijn naasten, dichtbij en verweg. Ook de kerk 
kent grotere taken en kleine klusjes. En redden we dat, lukt het allemaal  in onze kerk in Huissen? We 
worden ouder, grijzer en kleiner. Soms vragen mensen het : hoe lang gaan jullie door ? Is het misschien 
een keertje  genoeg? Maar als je er geen genoeg van kunt krijgen, wat doe je dan? Dan geef je niet op en 
gaat door. En we spreken elkaar er af en toe eens goed op aan. Op zondagmorgen. Bij een maaltijd. Of 
een gemeenteavond. Weet je: hier gaan we voor!!

Zó  hebben we in de kerkenraad de afgelopen tijd met elkaar gesproken. Het college van 
kerkrentmeesters heeft de aftrap verricht en kwam met een document “Hier gaan wij voor!”
Een financieel plaatje, ledenaantallen en bijdragen. De kerkrentmeesters volgen een duidelijke koers, ze 
maken keuzes. Meer digitaal, duidelijker, helder! Wilt u meedoen of niet ? De andere werkgroepen 
hebben daar hun reacties naast gelegd. Heel konkreet : dit zien wij de komende vijf jaar gebeuren als het 
gaat om diakonaat, de vieringen, het pastoraat. 
Dat waren goede kerkenraadsgesprekken die we graag met u willen delen : u wordt van harte 
uitgenodigd voor een vijf-gangen-menu!  Elke gang zal er naast iets lekkers ook een stelling zijn, een 
vraag, een korte overweging, kleine gesprekjes. De kerkenraad zorgt deze avond voor een menu – samen 
maken we een menukaart voor de komende vijf jaar . Smaakvol. Wat zijn goede recepten. Er mag best 
wat peper en zout bij. Kruiden. Niet te algemeen, maar helder: hier gaan we voor! Laten we duidelijk 
zijn: wat willen we elkaar geven, wat mogen we van elkaar verwachten. Niet iedereen kan goed koken.  
Maar waar de een kan koken, bedenkt een ander een recept. Of dekt de tafel. Komt een keer meeëten. 
Neemt een gast mee. Zal ik muziek maken. Wil je mij ophalen? En dat allemaal in het vertrouwen en de 
hoop dat in ons leven als gemeente Gods liefde te proeven mag zijn.

                                       Ynke Faber, Marja Huson, Matthijs

                              Donderdag 11 april van 18.00 – 21.00 uur

                     Protestantse Kerk 

           Fijn als u zich opgeeft bij Ynke, Marja of Matthijs  - scriba@pknhuissen.nl

     Wil je meedoen in het voorbereiden – geef het aan ons door! 



7Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Tegen het einde van de winterperiode kent ook 
Cuba de verschijnselen van verkoudheid en griep. 
Op de vraag ‘hoe gaat het met jullie?’ schreef 
Rodolfo onder meer: “Cira en Samuel en Elisabet 
(echtgenote en kinderen van Rodolfo) en ikzelf 
hebben behoorlijke last van verkoudheid. Het weer 
in het Caribisch gebied is erg vochtig met sterke en 
plotselinge wisselingen van temperatuur. Maar met 
de vitaminen van vers fruit hopen we er snel 
overheen te komen”. Het kerkelijk leven bloeit 
langzaamaan op in Cuba. De economie van Cuba is 
echter terecht gekomen in een crisissituatie door 
diverse internationale ontwikkelingen in de regio, 
met veel werkloosheid als gevolg. Vooral voor 
zwakken en langdurig zieken, zowel in La Marina 
als in onze gemeente, verwijst Rodolfo naar de 
verzen 4 – 6 van psalm 71: “Kom en red mij, Heer 
onze God, uit de handen van wrede vijanden. Ik 
ben van U afhankelijk en vertrouw op U vanaf de 
dag van mijn geboorte. Ik was in Uw veilige handen 
in de moederschoot. U zal ik altijd loven”.
Een aantal vakantiekaarten en de kerstkaarten zijn 
in La Marina aangekomen! De actie is ook nu weer 
bijzonder gewaardeerd. Rodolfo stuurde ons enkele 
foto’s van de ontvangers met de kaarten (met de 
verontschuldiging dit niet al eerder gedaan te 
hebben).
Josnay, een van de jongere bewoners van La 
Marina, is evenals eerder Abraham, een tweede 
kapperszaak in La Marina gestart met behulp van 
de bijdragen vanuit onze gemeente. Studie lag niet 
in de mogelijkheden voor hen. Maar hiermee 
kunnen zij op een eerlijke wijze geld verdienen, 
bijdragen in het levensonderhoud van henzelf en 
hun familie, en waardevol zijn binnen de 
gemeenschap van La Marina. 
Wordt vervolgd.

In de gevangenis in Nederland kan ieder terecht 
komen, die in het gezin of in de maatschappij op 
een verkeerd moment in een verkeerde omgeving 
met verkeerde ideeën in een verkeerde situatie 
verzeild raakt. Na het uitzitten van de strafperiode 
willen de gevangenen dan veelal een nieuw leven 
opbouwen. Op eigen kracht is dit een zware 
opgave. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, 
geen woonruimte, geen werk en geen sociaal 
netwerk. Stichting Exodus, partner organisatie van 
Kerk in Actie, biedt hun de kans te werken aan een 
succesvolle terugkeer in de samenleving. Meer dan 
1600 vrijwilligers werken in de Exodushuizen, en 
bezoeken gedetineerden in de gevangenissen of 
begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder 
in detentie. Eenmaal buiten de gevangenis worden 
de ex-gevangenen begeleid bij de re-integratie voor 
de opbouw van een stabiele toekomst.

Collecte 17 maart: Verlaat 
de gevangenis …. 
En dan ?
Jan Rietveld

Rodolfo
Jan Rietveld
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“Vooruit met de geit”
Spaardoosje voor geiten in de 
veertigdagentijd
Ada van Arkel

Veertigdagentijdkalender
Ada van Arkel

Keuzes en de consequenties 
daarvan
Jan Rietveld

Vier jaar geleden liet ik mij in onze gemeente 
bevestigen als diaken. Dit is een weloverwogen 
keuze geweest die ik in een getuigenis kenbaar heb 
gemaakt. Ik stapte in de vacature van 
penningmeester. In juni van dit jaar loopt mijn 
termijn van vier jaren af. Ik heb na rijp beraad 
besloten deze functie niet voort te zetten met een 
tweede termijn. Dit spijt mij bijzonder, aangezien 
de kerk en onze gemeente mij na aan het hart 
liggen.
Om het beeld duidelijk te maken: mijn activiteiten 
bestaan, buiten de diaconie, uit Mantel Zorg, 
Voedselbank Arnhem, incidenteel bijstaan van 
mensen die door mij te hanteren problemen 
ondervinden, koorzang, literatuur en andere zaken.  
Dit alles bij elkaar noodzaakt mij herhaaldelijk 
activiteiten te schrappen of op te schuiven en 
voorrang te geven aan ‘deadlines’, die zich 
regelmatig voordoen. In dit te volle programma 
breng ik nu verandering aan door mij niet 
beschikbaar te stellen voor een tweede termijn 
diaconaal werk binnen de gemeente met de 
verplichtingen die daar uit voortvloeien.
Ik dank iedereen die de afgelopen vier jaren met 
mij de diaconale werkzaamheden mogelijk heeft 
gemaakt. Een gemeente waarin je elkaar waar 
nodig de hand kunt reiken is een diaconale 
gemeente.

Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke 
economie en de slechte omstandigheden in het 
land maken dat de meerderheid van de inwoners 
een minimaal bestaan heeft. Veel ouderen zijn 
eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, 
nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn 
gaan zoeken.

Sommige gezinnen hebben bij hun huis de 
mogelijkheid om dieren te verzorgen zoals kippen, 
ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen 
kunnen ze echter geen (klein) vee kopen om 
zodoende hun inkomen te verhogen.

Mensenkinderen – een collectedoel van onze 
diaconie - wil samen met plaatselijke kerken in 
Moldavië deze arme gezinnen gaan helpen door ze 
ieder een geit te schenken. Hiermee krijgen ze 
betere voeding voor hun kinderen, en de 
mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas 
te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en 
wordt meer zelfvoorzienend.

Eén drachtige geit voor een gezin kost € 78,-. De 
geiten zullen op de plaatselijke markt gekocht 
worden en ook persoonlijk bij de gezinnen worden 
afgeleverd. Op deze manier ontstaat er meer 
contact tussen de gezinnen en de leden van de 
plaatselijke kerken, die zo op een hele praktische 
manier Gods liefde kunnen laten zien.

Voor dit project zijn er 50 families geselecteerd. 
Voor € 390 – ons streefbedrag voor de opbrengst 
van de spaardoosjes - helpt u mee om 5 gezinnen 
een geit te geven, en daarmee een kans op een 
betere toekomst.
U kunt natuurlijk ook een ‘hele’ geit sponsoren of 
samen met vrienden, familie of buren een geit 
adopteren. Of u vraagt een geit voor uw verjaardag 
– het geld voor een geit dan. 

Spaar mee om zoveel mogelijk gezinnen blij te 
maken met een geit.

De veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw 
jasje gestoken. Met een dagelijkse Bijbeltekst en 
quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds 
een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw 
begin. Vraag de kalender nu gratis aan op https://
www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender  
of zet uw naam op de intekenlijst in de hal van de 
kerk. 
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Op donderdag 24 januari jl. komen we als kleine 
kerkenraad samen. En we begroeten een gast. Fabian 
Polman. Hij is als toehoorder aanwezig. De opening 
wordt verzorgd door Peter Aagenborg met een lied 
van Sytze de Vries ‘Wij mogen hier opnieuw beginnen’. 
Vanuit de colleges en werkgroepen worden o.a. over 
de volgende onderwerpen gesproken:
-

-

-

-

-

-

Peter Aagenborg sluit de vergadering met een ludiek 
en komisch verhaal over een pastoraal bezoek van een 
predikant (citaat uit Openbaringen) en de reactie van 
het betreffende gemeentelid daarop (citaat uit 
Genesis). 

Het programma voor de ontmoetingsmiddagen is 
gereed. Meer hierover op het prikbord in de hal. 
Daarnaast worden er in de Veertigdagentijd en de 
adventsperiode een Paas- en Kerstviering op de 
maandagmiddag georganiseerd. In de voorbereiding 
van de paascyclus wordt door het college van 
diakenen en de werkgroep pastoraat samen 
opgetrokken. In de Veertigdagentijd worden 
spaardoosjes uitgereikt voor de actie ‘Vooruit met 
de geit’. 
Nieuwe werkwijze bijzondere collecten wordt 
meegenomen in de actie Kerkbalans en is tevens op 
de website www.pknhuissen.nl te vinden. 
De organisten hebben het voortouw genomen om 
door het jaar heen per liturgisch gegeven te zorgen 
voor een gevarieerd gebruik van het liedboek. 
Reacties en suggesties vanuit de gemeente zijn van 
harte welkom. 
De vacaturecommissie is naarstig op zoek naar een 
diaken/penningmeester. 
Het Gemeentecafé d.d. 11 april a.s. van ongeveer 
18-21 uur staat in het teken van ontmoeten en 
vieren. Tijdens een ‘vijf-gangendiner’ gaan we in 
gesprek. Meer hierover leest u elders in dit 
nummer. Graag doorgeven of je komt via scriba@
pknhuissen.nl. Het volgende gemeentecafé, 14 
november a.s., zal in het teken van Cuba staan. 
De kerststallentocht trok dit jaar opnieuw (te) 
weinig bezoekers naar onze kerk. We besluiten niet 
meer mee te doen aan dit op zich goede initiatief. 

Uit de kerkenraad
Marja Huson-ter Avest, scriba

Uit de Classis
Marja Huson-ter Avest, scriba

Donderdag 14 februari 2019:
Ds. Co Janssen uit Borculo wordt unaniem 
gekozen tot voorzitter visitatiecommissie 
Gelderland o.b.v. een zorgvuldige 
selectieprocedure. Enkele kenmerken: kan 
leiding geven, is analytisch, empathisch, 
communicatief, besluitvaardig, een 
bruggenbouwer bij spanningen en kan rust 
bewaren
N.a.v. de Nashville verklaring zijn geen 
vragen e/o reacties binnengekomen, de 
classicale vergadering schaart zich achter de 
reactie van scriba ds. René de Reuver.
Ringen (oude classes): de belangstelling van 
gemeenteleden lijkt gering. Stand van zaken 
wordt geagendeerd voor de juni 
vergadering. 
Uitkomst nieuwe kerkvormen vanuit de 
vorige classisvergadering dient als input 
voor de synode in april. Kerkorde biedt 
ruimte voor buitengewone gemeenten maar 
deze (en kleine gemeenten) vallen niet 
onder de classis.
Uitnodiging vanuit de Ring Nijmegen (v/h 
classis): feestavond met Damascus Hiphop 
in Elst 30 maart a.s. 19.30 - 22.00 uur voor 
jongeren vanaf 12 - ong. 21 jaar.

-

-

-

-

-
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Informatieavond  Levensvragen & Mantelzorg 
Protestantse Kerk Huissen – dinsdag 19 maart van 19.30 – 21.00 uur

Wijchert de Wit / Matthijs Glastra 

De afgelopen tijd zijn er vanuit de Werkgroep Pastoraat gesprekken gevoerd met organisaties en instellingen 
in de Lingewaard rondom de ouderenzorg en vragen dementie. Het is fijn dat we in die gesprekken hebben 
afgesproken om wat vaker een gezamenlijk overleg en/of activiteit te organiseren. Dinsdagavond 19 maart 
wordt die samenwerking al zichtbaar als er in onze kerk een avond voor mantelzorgers en alle 
belangstellenden/hebbenden georganiseerd wordt. Welkom!
In de mantelzorg rond dementie gaat het om kernwaarden als kwaliteit van leven, afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid. In deze ingrijpende levensfase veranderen de vanzelfsprekende en vertrouwde 
verhoudingen tussen partners, ouders en kinderen ingrijpend. Daardoor kunnen levensvragen opkomen, 
samen met gevoelens van vertwijfeling, onmacht, verdriet en boosheid. Wat betekent het leven voor mij in 
deze nieuwe situatie? Hoe ga ik om met de ziekte en achteruitgang? Hoe ga ik om met bepaalde gevoelens? 
Kan en mag ik mezelf blijven? Wie zorgt er nu voor mij? Hoe bespreek ik bepaalde zaken met mijn partner, 
kinderen?
De geestelijk verzorger van Verpleeghuis de Lingehof, de ouderenpastor uit de katholieke parochie en de 
dominee van de Protestantse Kerk zullen iets vertellen over het omgaan met die levensvragen. Yolanda de 
Wit deelt met ons haar ervaringen met haar moeder. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek. Fijn om 
elkaar deze avond te kunnen ontmoeten!

ONTMOETINGSMIDDAGEN 2019
Maandag 25 maart – De Matthäus-Passion , 15.00 – 16.30 uur 
Matthijs Glastra

“Om Bach te begrijpen moet je christelijk zijn” verzuchtte 
iemand nadat hij de Matthäus-Passion had beluisterd. 
Maar Martin van Amerongen, ex-hoofdredacteur van “de 
Groene Amsterdammer”schreef ooit: “Misschien heeft 
Bach zijn oeuvre niet aan God te danken, maar dankt God 
zijn bestaansrecht aan Bach”.
Johann Sebastian Bach schreef in 1728 de Matthäus-
Passion: een oratorium over het lijdens- en 
stervensverhaal van Jezus. En nergens is deze passie zo 
populair als in Nederland. Fijn dat Stan de Kort deze 
middag onze gids wil zijn bij de Matthäus-Passion. Hij is 
van beroep bioloog en was professor aan de universiteit 
van Wageningen. Hij is nu met emeritaat en heeft 
daardoor wellicht nóg meer tijd voor zijn grote hobby: 
Bach! En u zult begrijpen: je hoeft niet christelijk te zijn óf 
75-plus om deze middag mee te genieten. Weet u van 
harte welkom!

Protestantse Kerk Huissen, inloop vanaf 14.30 uur – 
uitloop tot 17.00 uur.

Voor meer info of vervoer: 

Christien van Beers , 026-3255652 , christien.
van.beers@hetnet.nl
Janny Nienhuis, tel 026 3252176, 
jannynienhuis46@gmail.com 
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Donderdag 28 maart “Walk with me”, 
2017, Mark J.Francis & Max Pugh
Matthijs Glastra

Opnieuw een film 
bij het thema 'Stap 
in de stilte, 
inspiratie uit het 
kloosterleven'.
Deze keer een 
documentaire 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.

De aanvang is om 19.30 uur in de Protestantse Kerk 
te Huissen. De film wordt kort ingeleid en na afloop 
is er tijd voor nagesprek. Voor verdere info: Matthijs 
Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 – 2129 
4143

Zoals ieder jaar wordt er door de 
diaconie een paasviering op de 
maandagmiddag in de week voor Pasen 
georganiseerd. Op maandag 15 april 
2019 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 inhoud van de viering en het verloop 
van de middag worden door de diaconie 
samen met Matthijs Glastra voorbereid. 
De middag wordt naar goede gewoonte 
afgesloten met een broodmaaltijd. 

U kunt zich aanmelden bij één van 
onderstaande personen. 
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 

“Een nieuw begin”
 - thema van de paasviering op de 
maandagmiddag  …. Iedereen is 
van harte welkom!
Ada van Arkel
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Antifonen voor de 
Veertigdagentijd
Herman Schimmel

Trouwe kerkbezoekers van de afgelopen periode 
zullen gemerkt hebben dat we met regelmaat een 
antifoon zingen voor en na de psalm. Het is 
eeuwenoud gebruik om daarmee de zondag zijn 
eigen karakter te geven. Men spreekt dan ook wel 
eens van de psalm van de zondag. Maar eigenlijk is 
het de antifoon die de kleur aan de zondag geeft. 
Zo zingen we dit jaar in de Veertigdagentijd de 
serie antifonen voor de eerste t/m de zesde zondag 
van de Veertigdagentijd, Lied 535 b,c,d,e,f,g. Die 
antifonen zijn zo gemaakt dat ze passen in de 
toonsoort van de psalm van de zondag. Ze geven 
niet alleen de toonsoort van de psalm aan maar ze 
vatten de psalm als het ware ook samen. 
De naam antifoon komt uit het Grieks en betekent 
eigenlijk beurtzang. Sinds de achtste eeuw kennen 
we die vorm al waarbij oorspronkelijk de antifoon 
werd afgewisseld met de psalmverzen. De antifoon 
werd door allen gezongen en het koor zong de 
psalmverzen. Je kunt de antifoon ook beschouwen 
als een samenvatting, zeg maar de kernboodschap, 
van de psalm van die dag. 
Bij de introductie van het Liedboek ‘Zingen en 
bidden in huis en kerk’ is met name aandacht 
besteed aan het feit dat de antifonen en de psalm 
allebei door de gemeente gezongen kunnen 
worden. Ze zijn zo gemaakt dat ze passen in de 
toonsoort van de psalm. Een ander kenmerk is dat 
nieuwe antifonen bestaan uit een zin. Zo zijn er 39 
nieuwe antifoonteksten gemaakt waarvan wij er 
dus in de Veertigdagentijd zes zingen.
Hennie Klaasen Bos-van Zetten, Paul Ballhaus en ik 
hebben als organisten de keuze gemaakt is om de 
diensten in die tijd te beginnen met een 
Morgenlied. Verder zingen we in de komende zes 
weken geen Gloria maar wel een eenvoudig Kyrie 
in beurtzang, Lied 300a. 

In de Veertigdagen was het vroeger gebruik 
om het orgel niet te bespelen in de kloosters 
en kerken. Dat was overigens alleen door de 
week het geval, men had toen nog elke dag 
dienst.
Op zondag werd het wel bespeeld, maar 
heel bescheiden. Sinds mijn aantreden in 
2000 heb ik die vorm overgenomen voor de 
vastentijd om zo voor de dienst niet te 
spelen. We hebben met de organisten 
afgesproken om hiermee de tijd te 
markeren. Met Pasen kunnen dan de 
registers weer open!

Het orgel zwijgt.
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Op 20 maart presenteert Herman Schimmel zijn boek 
Kruiswegstaties in Overbetuwe en Lent en geeft hij een lezing over 
de door hem gefotografeerde kruiswegstaties in de kerken van de 
voormalige Sint Benedictusparochie. De bijeenkomst vindt plaats in 
Herberg de Aandacht in Heteren en begint om 19.30 uur. Inloop 
vanaf 19.00 uur. 

Veel mensen hebben sterke en emotionele herinneringen aan de 
ruimte waar zij als kind hun eerste communie deden, waar ze 
trouwden en hun kinderen werden gedoopt. Vroeger was die kerk 
dagelijks open en kon je er even tot jezelf komen. Dat kan nu niet 
overal meer. Mede om enkele beelden uit die prachtige 
kerkgebouwen voor de toekomst te bewaren, maakte Herman 
Schimmel een impressie van alle kruiswegstaties uit de acht kerken 
van de voormalige Benedictusparochie (gemeente Overbetuwe en 
een deel van Nederbetuwe en Nijmegen), nu onderdeel van de H. 
Maria Magdalenaparochie.

Boekpresentatie en lezing over kruiswegstaties
Herman Schimmel

De avond wordt muzikaal omlijst door sopraan Emy Klomp, begeleid door Denise Jonker op orgel en 
piano. In de sfeervolle akoestiek van de Heterense kerk zullen zij religieuze en wereldlijke liederen ten 
gehore brengen. 

Na afloop van de presentatie is er voor de aanwezigen een hapje en een drankje en zijn zij in de 
gelegenheid het boek te kopen en te laten signeren. De toegang is gratis.
Wel graag opgeven bij het secretariaat van: Herberg De Aandacht, Kerkplein 1, pastorie, Heteren. 
herbergdeaandacht@gmail.com of 06 - 3333 1746 www.herbergdeaandacht.nl

Opbrengst collectes 
Diaconie
Jan Rietveld

Januari 2019    
Project Rodolfo
Kinderhospice Binnenveld
Mensenkinderen Oost-Europa
Vluchtelingen- werk Oost-Ned.

59,60
48,05
51,00
54,10

212,75

Opbrengst collectes 
College van Kerkrentmeesters
Ruud Viëtor

Januari 2019    
Pastoraat en eredienst
Orgelfonds
Werk aan de Kerk
Oecumene
JOP (jeugdwerk)

186,50
 71,00
 58,70
 47,41
 76,90

440,51

Allen hartelijke dank voor deze bijdragen!



14
Sjaloom! Pasen 2019

Op 20 februari 1916 schreef de Nederlandse 
kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) aan de heer 
Vossenaar, pastoor van de Oosterbeekse Sint 
Bernulphuskerk, het volgende: “Ik had u even 
willen mededeelen dat Mevrouw de Bruijn ‘uit 
Drijersheide’ mij gevraagd heeft of ik lust had 
Kruiswegstatiën voor uwe kerk te vervaardigen. Ik 
heb er over nagedacht en heb ’t nu maar 
geaccepteerd om dit uit te voeren. Ik zal er met 
groote liefde aan arbeiden.”

In de Bernulphuskerk in Oosterbeek hangen 
veertien prachtige kunstwerken, veertien staties 
van kunstenaar Jan Toorop. Toorop, een van 
Nederlands veelzijdigste en bekendste kunstenaars, 
heeft drie jaar lang aan dit prachtige werk 
‘gearbeid’. Veel vrienden en kennissen van Toorop 
alsook een aantal inwoners uit Oosterbeek zijn op 
de staties afgebeeld. In mei 1919 is – in het bijzijn 
van de kunstenaar zelf – deze kruisweg officieel 
ingewijd. Tot op de dag van vandaag zijn de 
veertien lijdenstaferelen te bezichtigen in de 
Sint-Bernulphuskerk, en nog altijd spreken het 
lijnenspel, de eenvoudige vormen en de 
kleursensaties tot de verbeelding van velen. 

In kunsthistorisch opzicht mogen de staties 
gerekend worden tot absolute meesterwerken en 
binnen de katholieke devotie nemen zij eveneens 
een bijzondere plaats in. Dat betekent dat deze 
kunstwerken bijna 100 jaar in de kerk van 
Oosterbeek hangen. En vanaf de stille week (2019) 
staat deze parochie daar bij stil. Maar niet alleen 
als kunstwerken, ook als religieuze afbeeldingen 
zijn deze kruiswegstaties bijzonder waardevol. 
Want we worden erdoor op heel directe wijze 
geconfronteerd met het lijden en sterven van 
Jezus. Zo nodigen de kruiswegstaties van Toorop 
ons uit om juist in de komende Veertigdagentijd 
ons te bezinnen op ons geloof. Laten we zo op weg 
gaan naar Pasen!
Vanwege het feit dat deze kruiswegstaties van Jan 
Toorop nu 100 jaar bestaan worden hieromheen 
het komend (dit) jaar tal van activiteiten 
georganiseerd.

100 jaar Kruiswegstaties 
Jan Toorop
Theo de Zwart

De start van deze jaaractiviteiten is op zondag 14 
april (Palmpasen) in de namiddag in de 
Bernulphuskerk in Oosterbeek. Wilt u ook bij deze 
opening aanwezig zijn en/of wilt u méér informatie 
hebben over de kruiswegstaties van Jan Toorop dan 
kunt u contact opnemen met Theo de Zwart. Zie 
ook:  www.bernulphus.nl/tooropstaties100jaar/.

Een hartelijke groet, Ds. Theo de Zwart (mob. 
06-33104010 of e-mail: thardezwart@gmail.com)

Op zaterdag 23 maart a.s. is er weer het 
voorjaarsconcertarrangement, bestaande uit een 
wandeling en/of een concert. 
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het 
Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. 
In de middag is er het Koetshuisconcert met 
Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan 
de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. 
Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen 
concert: € 15,00. 
Aanmelding:  concerten@pdcdeherberg.nl  
Locatie: Koetshuis van PDC de Herberg, 
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Help! Wie kookt er vandaag?
Kookvrijwilligers gevraagd. 

We komen chronisch keukenvrijwilligers te kort.  
Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons 
meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, 
gemeente… Iedereen die van koken en 
broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het 
gaat om een weekend in de zes weken of een dag in 
de week. Tussen de maaltijden door is er tijd om te 
genieten van de omgeving. Zie voor verdere 
informatie: www.pdcdeherberg.nl
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SCHAKEN

Ik heb een schaakbord voor me
Ik speel al een tijdje lang
Steeds denken, overwegen
Wat de juiste stap is
Dilemma’s, heel veel
Vragen, geen antwoord
Wat zal ik doen?
Wie helpt mij te schaken?
Het schaakspel is mijn toekomst
De onzekerheid blijkt
Uit mijn weloverwogen keuzes
Ik ben voorzichtig
Maar dwing mezelf door te gaan
Ik heb geen ander keus
Dan te winnen
Dan komt het moment
Ik besef
Dat ik niet eens mag spelen
Dat ik niet heb mogen spelen
Dat er gespeeld wordt
Maar mijn stappen niet tellen
Dat het niet uitmaakt
Welke stappen ik zet
Dat ik machteloos was en ben
En eigenlijk iedereen met mij
Degene die de macht wél heeft
Zet de stappen, bewust
Zonder te begrijpen
Waar het spel werkelijk over gaat.

 Hayarpi

Afloop kerkasiel 
'Alsof de Bijbel jouw verhaal vertelt'.
bron: Heleen van der Honing

Geloof 
Hayarpi Tamrazyan bedankt na de slotviering van 
woensdagmiddag alle voorgangers en andere 
betrokkenen bij de voortdurende kerkdienst. 

Correctie
redactie

Correctie gedicht Winter 2019-nummer: 
Een Kerstster
Helaas is in de tweede en vijfde zin van het 
gedicht het woord uitvoerig gebruikt in plaats 
van uit.

Gedicht

Wees wie jij wilt zijn 
met al je plussen en je minnen
met je onrust en je pijn 
en met je liefde diep van binnen
met je zorgen; je vertrouwen 
met je vreugde; en je leed
met wat zich nog zal ontvouwen 
en… met wat je het liefste maar 
vergeet….
met je warmte, je bezieling 
en met jouw spontaniteit
met je pracht gevoel voor humor 
met je stijl, je waardigheid
wees wie jij wilt zijn! 
dan wint jouw licht aan kracht en gloed
dan zul jij stralen vanuit jouw kern 
omdat je dan… jezelf ontmoet!
                                                                                

Jozina de Haan 1979 ©  
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Uit de Pers 2/19
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Bladgoud weer op de torenspits van de Stevenskerk.
Er is weer goud wat er blinkt op de bekendste kerk-
toren van Nijmegen. Dinsdag 23 januari werden de
met bladgoud beslagen bolvormige versieringen op
een van de torenspitsen aangebracht. 
Chinese “sekte” lonkt naar kerkgangers in Arnhem.
Kerken en dominees in Arnhem werden in januari via
internet benaderd door de Chinese Kerk van de 
Almachtige God (KAG). Deze religieuze beweging is
al enige tijd in Nederland actief met de boodschap dat
Jezus in 1991 is wedergekeerd in de vorm van een
Chinese vrouw.
ABU DHABI: Paus voor het eerst naar Emeritaten.
Voor het eerst in de geschiedenis bezoekt een paus
het Arabisch schiereiland. Paus Franciscus bezocht
begin februari Abu Dhabi, dit betekent volgens het
Vaticaan een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen de
verschillende religies. De paus hoopt hiermee het 
begrip tussen christenen en moslims te versterken.
100 dagen bidden, zingen en preken in Haagse kerk.
Na een intensieve gebedsdienst om uitzetting van een
Armeens gezin te voorkomen, kwam er op dinsdag
29 januari een aanpassing op het aanvankelijk gestelde
rond het kinderpardon en hoefde het Armeense gezin
(God zij dank!) niet te vertrekken.
Schorsing instructeur na belediging van profeet.
Een techniekinstructeur van het vmbo “Hoofdvaart- 
College” in Hoofddorp is al ruim een maand geschorst 
omdat hij (volgens een groep leeringen) de profeet 
Mohammed beledigd zou hebben. Een kleine groep 
leerlingen beklaagde zich bij de directie van de school.
The Passion 2019!
De negende editie van “The Passion”2019 wordt op 
donderdag 18 april gehouden in Dordrecht. In de vorm 
van een groots muzikaal evenement draait het bij
The Passion om de laatste uren van het leven van 
Jezus. Het thema van dit jaar is “Je bent niet 
alleen”waarbij dit jaar de nadruk ligt op aandacht voor 
elkaar!
Het “Promises-gospelkoor” zingt tijdens de Paasdienst
samen met de aanwezigen in de PKN-kerk in Huissen.

Spaardoosjes Veertigdagentijd
Zie blz. 8

Enquête
De redactie zal op zondag 17 maart en zondag 
24 maart aan de kerkbezoekers een vragenlijst 
uitdelen met 9 vragen betreffende ons kerkblad 
Sjaloom!. Aan het eind van de dienst kunt u bij 
het koffiedrinken de vragenlijst invullen en 
inleveren. Voor vragen en opmerkingen kunt u 
mailen naar sjaloom@pknhuissen.nl 

De redactie
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Nederlands operatieteam 
helpt 250 patiënten in 
Myanmar
verkort persbericht

Deze maand is een Nederlands operatieteam 
teruggekomen van een reis naar Myanmar. Een van 
de leden is OK-verpleegkundige Aly Boven uit 
Huissen. Ze hebben daar leprapatiënten en 
patiënten met een lichamelijke beperking 
geopereerd. Namens Leprazending onderzochten 
zij samen met lokale artsen 248 patiënten. Uit deze 
hebben zij een lijst met prioriteiten gemaakt en 66 
reconstructieve operaties geheel gratis uitgevoerd. 
Het team met twee plastisch chirurgen uit 
Nederland, een orthopedisch chirurg uit Nepal, en 
een Nederlandse OK-verpleegkundige heeft lokale 
artsen en operatiepersoneel twee weken lang 
getraind. Zo droegen zij hun specialistische 
leprakennis over aan het medisch personeel in 
Myanmar.  

Struikelblok
Het Nederlandse werkbezoek vond plaats in de 
staat Kachin in het uiterste Noorden van.
In dit gebied hebben grote aantallen patiënten 
geen toegang tot reconstructieve chirurgie. De 
voornaamste reden hiervoor is armoede. Een 
ander struikelblok zijn de lange afstanden naar 
specialistische medische hulp. Vaak moeten 
mensen hiervoor vele honderden kilometers 
reizen. 

Onbekend terrein
Een aantal artsen uit Myanmar sloot zich bij het 
Nederlands/Nepalese team aan. Voor de 
kennisuitwisseling werd in 3 teams van telkens 2-3 
artsen geopereerd. Voor de artsen uit Myanmar 
was de behandeling van brandwondcontracturen 
van het gelaat, de armen en benen, de handen en 
voeten, vaak grotendeels onbekend terrein. 
Theuvenet: ‘We hebben met hen samen erg veel 
van deze patiënten geopereerd waarbij vergroeide 
gewrichten weer werden gestrekt en met 
huidtransplantaten de huidtekorten werden 
opgevuld.‘
De leden van het operatieteam waren de plastisch 
chirurgen dr. Wim Theuvenet uit Apeldoorn, dr. 
David Schiettecatte uit Amsterdam, de orthopeed 
dr. Indra Napit uit Nepal en de OK-
verpleegkundige van het UMCN Radboud, Aly 
Boven uit Huissen. Theuvenet is gespecialiseerd in 
plastische, reconstructieve en handchirurgie bij 
lepra
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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:
     

         13/03 - 19/03     Daniëlle en Jonathan
         20/03 - 26/03     Yolanda de Wit
         26/03 - 02/04     Gerdine Dijkstra
         03/04 - 09/04     Huub Langeweg
         10/04 - 16/04     Daniëlle en Jonathan
         17/04 - 23/04     Yolanda de Wit       
         24/04 - 30/04     Gerdine Dijkstra                         
         01/05 - 07/05     Huub Langeweg
         08/05 - 14/05     Daniëlle en Jonathan
         15/05 - 21/05     Yolanda de Wit

Druk: BladNL Utrecht Oplage 310 exemplaren, 
Verschijnt 7 keer per jaar
Redactie: Bartje Abbo-Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman Schimmel, 
Herman Joling, 
Redactionele ondersteuning: Ada van Arkel

Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 5/5, 29/6, 24/8, 5/10 en 9/11.
Verschijningsdata: 16/5, 11/7, 5/9, 17/10 en 21/11.
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
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Kom-erbij-viering op 31 maart 2019
Leen Capel

Het leven is vol verrassingen, het daagt je uit. Maar gelukkig is er altijd een 
veilig thuis. Hoe begon dat? Als klein mensje verkende je eerst je wiegje, 
daarna kruipend je kamertje en het hele huis. Je leefwereldje werd groter en 
groter. ‘Die buurvrouw in de straat is aardig’. Rijdend op je driewieler, ontdekte je dat 
die buurman verderop: een mopperkont is. Op je fietsje, met zijwieltjes, pas op voor 
die hond , ging je de buurt verder in . En steeds weer was er een veilig thuis, 
waarheen je terugkeerde. Als puber ging je de wijde wereld in, kwam laat thuis. Deed 
dingen die je ouders je ooit verboden hadden, maar ja, waarom zou je het niet een 
keer pro……! 
Het zijn onze “Pippi momenten” in het leven. Annika zegt: “ik durf ‘t niet, Pippi! Kan 
jij het wel?”, ik heb ‘t nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! antwoordt 
Pippi. Het leven daagt jou uit! Vanuit een vertrouwd en veilig nest ga 
je het leven aan. Zo wordt een mensenkind volwassen: word jij de 
persoon die jij bent.

In een gelijkenis vertelt Jezus over een jongere die de wijde wereld 
in gaat, op avontuur. Maar als ‘t mis gaat, is hij dan “verloren”? 
Zijn vader loopt, met open armen, hem tegemoet!

Daar gaat het verhaal over in de “Kom-erbij-viering”, op zondagmorgen 31 maart.
In het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente aan het Raadhuisplein in Huissen 
is dan weer de speciale viering van de Huissense kerken (R.K.en Prot.). Pastor Victor 
Bulthuis en dominee Matthijs Glastra leiden samen deze viering voor jong en oud. 
Gospel zanggroep "Our voices", o.l.v. Shelly Goes verleent haar medewerking. 
U bent hartelijk welkom. Aanvang 10 uur.

Namens de werkgroep Kom-er-bij Leen Capel.



Pasen voorbij

de steen is weggerold
het graf is leeg

wij staan verbaasd
verdwaasd

met lege handen

als wezen
zoeken we naar wegen

en lopen
ziende blind

in open armen
van't verloren Kind

van Bethlehem

hij deelt met ons
het brood

maant ons
tot drinken aan

gevoed
en in zijn spoor

kunnen we verder gaan

Aukje Wijma




