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Op bezoek in Brandenburg
Herman Schimmel

Van vrijdag 30 augustus tot maandag 2 
september was een aantal leden van de 
kerk in Huissen weer te gast bij onze 
partnergemeente van de 
Augerstehungsgemeinde in Brandenburg. 
Dit weekend stond in het teken van 
'Rusland'. We maakten op zaterdag kennis 
met de Russisch-Orthodoxe gemeenschap 
die mede gebruik maakt van de 
Auferstehungskirche in Brandenburg. 
's Middags vertrokken we per trein en 
tram naar Potsdam. Daar kregen we een 
rondleiding in de Russiche kololonie. Na 
afloop aten we in Brandenburg in het 
Russiche restaurant St. Petersburg. Daar 
proefden sommigen van ons voor het 
eerst wodka, anderen dronken het alsof 
ze dat al jaren deden. 
De avond stond zoals gebruikelijk in het 
teken van ontmoeting. Praten en zingen 
onder het genot van bier en wijn. 
Op zondag vierden we de kerkdienst mee 
en kregen 's middags een boeiende 
rondleiding in het oude stadscentrum van 
Brandenburg. In de meeste gastgezinnen 
werd het nog een gezellige late avond. 
Een aantal van ons vertrok zondag en de 
rest op maandag. Het was weer een 
waardevol weekend met onze vrienden in 
Brandenburg.

Pastor Uwe Gau heet iedereen welkom tussen prachtige iconen.

Met de trein naar Potsdam.

Vashe zdoróvje (Proost!)

Rondleiding door de oude binnenstad van Brandenburg.
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Van de redactie
Bartje Abbo
U vindt de nieuwe Sjaloom! in de brievenbus.
Bezorgd door een vrijwilliger. U bekijkt hem, 
leest hem of snuffelt wat in hem. Hebt uzelf 
een bijdrage geleverd? U denkt aan de redactie, 
die de bijdragen een plekje heeft moeten geven 
en u krijgt de -speelse- ingeving: ‘Het lijkt wel 
wat op Kliederkerk!‘: bij de start weet je niet 
wat ‘eruit’ komt, het is steeds weer een  
verrassing.
Een ander SJALOOM heeft die brievenbus niet   
nodig, wel een code: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven’. Ook een sleutel, 
‘overgave’, om toegang te krijgen tot uw hart. 
Niets geheimzinnigs. Wie weet wat er tijdens 
Kliederkerst gebeurt.
Veel leesgenoegen!

Zondag 15 september
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst 
/ Kerk in Actie: Midden-Oosten

Zondag 22 september
Start Vredesweek
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / 
Werk aan de kerk

Zondag 29 september
Voorganger: Ds. M. Grandia (Doesburg)
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Mensenkinderen Oost-

Zondag 6 oktober
Dienst van Schrift en Tafel
Israëlzondag/ 40-j. Jubileum Cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Mensenkinderen Oost-Europa

Zondag 13 oktober
Voorganger: Ds. C. Flobbe
Collectes: Rudolphstichting /Pastoraat en 
Eredienst/ Kerk in Actie: Colombia

Zondag 20 oktober
Voorganger: Ds. R. van der Waal (Frankrijk)
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Kerkradio

Kerkdiensten
Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Agenda
Zie ook zondagsm@il

19 september 
Terugkeer joden De Ark Arnhem 20.00 uur
14 oktober 
DAG MAMA Theaterkerk Bemmel 19.00 uur.
26 oktober 
Bijeenkomst Mea Vota 19.00 uur.
31 oktober 
Terrorismebestrijding Koepelgevangenis Arnhem 
20.00 uur.

Inhoud
2.          Op bezoek in Brandenburg

3.          Van de redactie/ Kerkdiensten

4/5.      Pas op voor dieven!

5.          Meo Vota

6.          Kliederkerst

7.          Ontmoeting met Jonathan

8.          Cubaanse avond – Als je brood deelt

10/11. Veertig jaar Cantorij

12.        Opbrengst collectes

13.        Wij gedenken

14.        Kerk in beeld

15.        Protestantse lezing

16.        Uit de Pers 

17.        Ledenmutaties

18.        Colofon – Adressen

19.        Promises gaat internationaal

20.        Herman Verbeek – Als je brood deelt



Sjaloom! Herfst 20194

Pas op voor dieven!
Matthijs Glastra

Doet u de deur altijd op slot als u uw huis 
verlaat? Heel gevaarlijk natuurlijk om nu hier 
zwart-op-wit te vertellen dat ik dat niet altijd 
doe. Want stel je voor dat (óók?) dieven ons 
kerkblad lezen! Dat ze weten wanneer ik met 
vakantie ben. Gelukkig maar dat Jacqueline daar 
heel anders over denkt. Soms moeten we nog 
even terug naar huis, want hebben we de deur 
nu wel of niet op slot gedaan??

Touwtje
Als ik dit relatief onschuldige voorbeeld onder 
een vergrootglas leg, raak ik aan een van de vele 
zaken die in onze samenleving spelen. Naast al 
het mooie wat in een ontmoeting met een 
ander geschonken wordt, is er ook een 
toenemende angst en onzekerheid voor de 
ander, de onbekende die als een dief 
binnendringt in ons land, onze straat, ons leven. 
Oppassen! Geen touwtje uit de brievenbus. 
“Vertrouw op God, maar zet je fiets op slot”.
In juni werd de nacht vóór de wedstrijd de fiets 
van wielrenster Ellen van Dijk gestolen. Een dag 
later hoorde ik een column/gedicht van Dolf 
Jansen voor de radio. Er zijn dingen die je niet 
steelt. Nog dieper: er zijn dingen die je niet kunt 
stelen!

Ontvreemden
Er zijn dingen die je niet steelt. Waar je van af blijft. Ik zie mijn boze (verdrietige!) vader als Kuitert (vul uw 
eigen naam maar in) weer een boek had geschreven. Hij pakt de gelovigen alles af. De hemel, de 
opstanding, God. Steeds vaker gaan kerken op slot om ze tegen diefstal te beschermen, maar de geestelijke 
diefstal heeft de kerken al lang leeg geroofd. In het gedicht van Dolf Jansen (zie hierboven) is ontvreemden 
een veelzeggend synoniem voor stelen.  

Bij de woorden stelen en verliezen hoor ik altijd de stem van de overleden cultuurfilosoof Cornelis 
Verhoeven, en dan vooral zijn ontroerend essay “Rondom de leegte”. Geloven en God zijn niet te stelen, 
omdat ze nooit ons bezit zijn. God is niet van mij – ik ben van/in God. Geloven is er niet omdat IK ervoor 
heb gekozen, maar omdat het mij overkomen is, mij gevonden heeft. Geloven heeft alles van doen met een 
aandachtig wachten rondom de leegte en verwondering. En in het wachten vult zich de lege ruimte. Wij 
mensen zijn vaak te ongeduldig, vullen te snel in, willen te snel betekenis geven aan wat ons overkomt. 
Daarmee worden het onze woorden, ons geloof, onze regels, ons bezit. Maar het geheim van geloven en 
God, de mystiek en het mysterie vinden we aan de grenzen van ons weten en kennen, in een open 
ruimte . . . 
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Over zijn eigen geloofsverlies zegt Verhoeven: “Ongemerkt werden de banden die mij ermee bonden 
losser. Ik ben het bijna terloops, gaandeweg en ongewild kwijtgeraakt. Ik koos er niet voor om het te 
verliezen. Het betrof geen kloek besluit, maar het is verwaaid in de wind, en wat op de wind verwaait komt 
nooit meer terug. En als ik het op mijn levensweg eventueel nog eens terugvind is dat evenmin mijn eigen 
beslissing als het verliezen dat was“.

Geloven en God zijn geen bezit. Geen kwestie van willen, mijn actieve inzet, ik geloof omdat ik wil geloven. 
Wat Verhoeven raakt is dat juist in de bijbelse verhalen en de christelijke traditie zoveel verteld wordt over 
machteloosheid, wachten, verborgenheid en niet de vastomlijnde zekerheid van een vaste leer en eeuwige 
dogma’s. Geloven is geen menselijke prestatie, maar een open manier van in het leven staan. Geloven is 
steeds opnieuw de open naakte ruimte van het leven binnengaan en wat ik daarbij wel zelf kan 
meenemen, inbrengen, is mijn verlangen om trouw te willen zijn aan de traditie/geschiedenis en de religie. 

Geloof stelen
Ik heb onderhand helaas ervaren: mijn 
fiets kunnen ze stelen! Maar zou(den) 
‘ze / iets / iemand’ mijn geloof kunnen 
stelen? Kun je dat helemaal verliezen, 
kwijtraken? Is verliezen wel het goede 
woord – gaat het toch meer om 
veranderen, andere vormen, andere 
momenten? Ontdek ik steeds meer dat 
geloven geen los pakketje is wat ik met 
me meedraag, maar dat het een bron is 
(die steeds anders kan stromen) die mij 
draagt. Hoe gaat dat met jou?

Comeback
Ik las in de vakantie het boek 
“Ongelofelijk – over de verrassende 
comeback van religie” van Yvonne 
Zonderop. Als meisje verliet ze 
stampvoetend de kerk die haar gestolen 
kon worden. Maar in haar persoonlijke 
leven en in de samenleving vandaag 
ervaart zij dat geloven en religie zich 
niet zomaar laten wegpoetsen. De 
christelijke traditie is een erfenis, een 
gezamenlijk bezit dat nog steeds 
inspiratie kan bieden, ook als je niet in 
een god gelooft en “de grote dingen 
verdwijnen“ (Garmt Stuiveling, 1907-
1985).
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Mijn wens (Meo Vota!) 
Matthijs Glastra

Toen ik vorig jaar op zoek was naar een mooi 
Huissens cadeau voor goede vrienden werd mij 
getipt: een fles wijn van Mea Vota, dat is altijd 
raak!  Het bleek een mooi cadeau met een nog 
mooiere afdronk te zijn. Een paar weken later 
ontving ik de complimenten voor die heerlijke 
wijn.
Zelf had ik een andere, ook mooie afdronk. In 
een gesprekje met Henk Gerritsen kwam naar 
voren dat een oude traditie enigszins 
 vervaagde en gemist werd. Nu deze weken bij 
Mea Vota de druiven weer verkocht worden en 
er een mooie oogst is, komt de wens naar 
voren om deze goede gewoonte  voort te 
zetten, nl. om met een aantal 
boerenorganisaties en het gilde daar bij stil te 
staan in een moment van dankbaarheid. De 
heilige Isidorus, beschermheilige van de 
boeren, gaf dit samenzijn een speciale 
betekenis. Zou ik als dominee daaraan willen 
bijdragen? Mijn wens (mea vota!) was het om 
dat samen met de parochie te doen, maar die 
lukt het dit jaar niet om daar op zaterdagavond 
26 oktober (inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur in Mea Vota) aan mee te werken. 
Het zal een korte, eenvoudige en waardige 
bijeenkomst zijn waarin we stilstaan bij het 
werk van boeren en de gaven van het land. En 
er zal vast een mooi verhaal van Isidorus 
verteld worden. Wie mee wil denken/werken 
aan de invulling van deze bijeenkomst – ik hoor 
het graag! (06 2129 4143)

Succes op Boekenmarkt

Op zaterdag 7 september vond de jaarlijkse 
boekenmarkt plaats in Huissen. Traditioneel 
werden er vanuit onze kerk ook boeken 
aangeboden. Er was veel belangstelling voor ons 
aanbod. De opbrengst was maar liefst € 551, 71. 
De opbrengst wordt gebruikt voor de 
herinrichting van onze kerk. Met dank aan alle 
vrijwilligers die meewerkten!

Veel belangstelling voor de kraam voor onze kerk.

Zij kon niet wachten met lezen tot ze thuis was.
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@Kliederkerst Protestantse
gemeente Huisen 
Ellen Tijmes en Matthijs Glastra

Wat een verrassing! Op de landelijke site van de 
Protestantse kerk in Nederland staat een 
ideeënbank voor Kliederkerst. En het eerste wat je 
op die site tegenkomt: een foto van de kliederkerk 
uit Huissen. Super!

Kliederkerk Huissen draait nu twee seizoenen en 
het is steeds opnieuw genieten van de kleine 
eerlijke gesprekjes, verrassende ontmoetingen en 
de grootse creativiteit. Fijn dat het kerkgebouw 
een plek is waar je niet alleen maar langs loopt, 
maar nu ook een beetje van binnen kent. 

Twee seizoenen waarin de basisscholen in Huissen 
onze vieringen in hun nieuwsbrief hebben 
opgenomen. Met flyers, posters en stukjes in het 
Gemeentenieuws hebben we geprobeerd een 
bredere groep te bereiken dan alleen ‘de 
kerkmensen’. Mensen die zich niet (meer) 
verbonden voelen met de kerk en/of het geloof 
maar het wel fijn vinden dat hun kinderen 
vertrouwd raken met de bijbelse verhalen. Of zelf 
weer iets willen ontdekken in verhalen uit hun 
jeugd. Levensverhalen zijn voor alle leeftijden. Na 
twee seizoenen is er een min of meer vaste groep 
ontstaan en is de groei er uit.

We willen doorgaan (al was het alleen al voor die 
trouwe groep vaste bezoekers). Maar over het hoe 
en wat zijn we er nog niet uit. Kliederkerk is een 
landelijk concept van de Protestantse Kerk, maar 
wij zullen toch een vorm moeten vinden die het 
beste past bij Kliederkerk van Huissen. 
Daarom als opwarmertje voor het derde seizoen 
een paar ideetjes uit de Huissense ideeënbus:

1. Kliederkerk Huissen heeft zich aangemeld voor 
“Sjors Sportief”. Alle basisschoolleerlingen uit 
Lingewaard krijgen een boekje met daarin de 
mogelijkheid om op laagdrempelige wijze kennis te 
maken met alle sporten en creatieve activiteiten 
binnen de gemeente. Wij bieden twee middagen 
aan: “In Holland staat een huis – een speurtocht in 
de kerk” en “Praten zonder woorden – over 
symbolen”.

2. Kliederkerk Huissen is het komend seizoen 
(twee keer) niet op een zondagmiddag, maar in 
een viering op de zondagmorgen. Misschien is 10 
uur dan iets te vroeg? Eerst een kopje koffie en dan 
samen aan de slag, jong en oud, verrassend 
creatief en ruimte voor gesprek en verdieping.

3. Kliederkerk Huissen is soms een kort moment, 
een leuke activiteit. Kerstliedjes zingen bij de 
kerstboom? Met Pasen scholen uitnodigen om 
langs een kruisweg te lopen? Een kampvuur-avond 
met een verhaal, liedjes en wat zou je nog meer 
met een vuurtje kunnen/willen doen ?

4. Kliederkerk Huissen kost een beetje 
voorbereiding en geeft heel veel terug. Elke viering 
waren er vele helpende handen, maar ook dat 
groepje is klein en kwetsbaar. Het zou mooi zijn dat 
in het komend seizoen er steeds weer mensen zijn 
die per activiteit willen inschuiven en meedoen. 
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Een ontmoeting met .......Jonathan
Nieske Visser

De redactie van Sjaloom! vraagt aan mensen, welke Bijbelse 
figuur ze graag willen ontmoeten. In deze eerste aflevering 
geeft Nieske Visser antwoord op deze vraag.

Het werd vroeger op school verteld zonder dat je daar bijgedachten bij had. Maar nu heb ik een 
homozoon en dan denk ik bij dit verhaal: dat is wat homomannen hebben. De liefde die zij ervaren is 
niet anders dan tussen een man en een vrouw. Ik zou ook aan Jonathan willen vragen: Had je ook een 
vrouw?’. Op een gegeven moment sluiten Jonathan en David een verbond en dan zegt Jonathan tegen 
David: dat verbond is van ons én onze nakomelingen. Dus dan mag je ervan uitgaan dat Jonathan ook 
een vrouw had, maar dat kan ik in de Bijbel niet terugvinden. 

Toen ze afscheid moesten nemen omdat Saul David wilde doden, heeft Jonathan David gewaarschuwd 
met die pijlen, hebben ze afscheid genomen en huilden ze beiden. Dat kan alleen maar als mensen heel 
veel van elkaar houden. En van elkaar houden, dat is niet verkeerd. Daarom zou ik dus Jonathan willen 
ontmoeten en vragen: Wat maakte dat je zo veel hield van David?”.
Het verhaal staat in 1 Samuel 20: 16- 41

“Ik wil graag Jonathan ontmoeten, zoon van Saul en vriend van 
David. Omdat mijn zoon op jongens valt, moest ik erg aan 
Jonathan denken. Ik zou aan Jonathan willen vragen: ‘Wat maakte 
dat je zo veel hield van David.
Als kind hoorde je de verhalen op school en dan ging het over de 
vriendschap tussen die twee mannen, ze kusten elkaar en ze 
huilden samen. Het waren mannen die van elkaar hielden, zeker 
Jonathan, die hield heel veel van David. 
Er is een groot contrast tussen deze vriendschap en de 
bloeddorstige tijden, waarin Saul oorlog voerde tegen de 
Filistijnen. 

David neemt afscheid van Jonathan. 
tekening van Rembrandt van Rijn

Nieske Visser
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Op 14 november 2019 organiseert de diaconie een 
avond over Cuba. 
Zoals u weet ondersteunen wij vanuit de diaconie 
Rodolfo, die er woont en werkt. Mede door onze hulp 
maakt hij kleine stapjes voorwaarts in zijn 
gemeenschap. Maar wat weet u verder van Cuba?
Cuba is zoveel meer. Wat weet u van Cuba als 
vakantieland?  Wat weet u van de cultuur? 
Welke invloed heeft de revolutie van Fidel gehad?   
Wat eten en drinken Cubanen? Zijn het echt die 
cocktails? 
Op alle bovenstaande vragen krijg u antwoord op de 
Cubaanse avond. Noteert u de datum vast?

Deelnemers aan de bijbelkring waren weer samen 
voor de jaarlijkse lunch. Moment van ontmoeten. 
Tijdens de lunch is een lied van Herman Verbeek 
gelezen uit zijn
"Liedboek van de Ziel" Herman Verbeek

In "Liedboek van de Ziel" beschrijft Herman Verbeek 
gebeurtenissen die hem raken en hem inspireren tot 
een lied. Zo zijn vele liederen geschreven en 
liedboeken tot stand gekomen, waaronder 
Oecumenische liedbundel: "Zangen van Zoeken en 
Zien", in 2015 gepresenteerd door projectleider Chris 
van Bruggen.
Ook in Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ 
zijn liederen van Herman Verbeek opgenomen.
Herman Verbeek Nederlands priester en politicus, 
geboren: 17 mei 1964, overleden 1 februari 2013.
Op de achterzijde van dit nummer staat het gedicht 
"Als je brood deelt".
Brood delen, het kostbaarste gebaar van mensen. 
Kerk kan daarover geen regie voeren. Het gebeurt 
waar mensen het doen. In elk huis, iedere hut, elke 
tent, alle dagen. Mensen doen het in eigen naam.
En ze verbinden hun doen aan dat van eerderen, die 
deden wat zij zeiden. Brood delen is leven delen. Het 
kan zo ver gaan dat het je leven kost. Brood is van 
zaad dat stierf in de grond, van graan dat stierf in de 
oven. Brood wordt jouw lichaam, jouw handen, 
jouwogen, jouw gedachten, jouw verlangen, jouw 
streven, jouw naam Doe het heel vaak, altijd alle 
dagen. En nooit zomaar.

Als je brood deelt
Heleen van der Honing

Diaconie organiseert Cubaanse avond.
Ada van Arkel

Bedankt
Hartelijke dank en waardering voor de 
kaarten en andere belangstelling na de 
operatie begin mei. 
Onder toezicht van de St. Maartenskliniek 
revalideer ik nu thuis. En dat gaat goed.
Menno Rietveld

Schoolkinderen in Cuba
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De Cantorij bestaat dit jaar 40 jaar. En in die Cantorij is Herman al bijna twintig jaar dirigent en Leo 
al veertig jaar lid. Reden genoeg om aan beiden wat vragen te stellen. Aangezien dit mijn eerste 
interview is en omdat er geen gelegenheid was om dit interview mondeling af te nemen besloot ik 
aan beiden vragen te sturen per mail. Zij wisten van elkaar niet wat de vragen waren en elkaars 
antwoorden zijn niet besproken of vergeleken. Ik heb de antwoorden met heel veel plezier gelezen. 
De antwoorden zijn puur en eerlijk en daarom heb ik besloten ze u als lezer in originele vorm te 
presenteren. Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat hun dromen mogen uitkomen en u beide 
leden van de Cantorij (nog) beter leert kennen.

40 jaar Cantorij Huissen
Ria Berends

Wat is je eerste kennismaking met muziek?
Herman: Bijgebracht door mijn vader en 
moeder. Zij zongen allebei in een koor en 
leerden ons zingen.
Leo: Mijn moeder draaide veel klassieke muziek 
en dan vertelde ze mij welke instrumenten er 
klonken. Ze had daarbij een boekje “orkest 
onder de loupe”met plaatjes van instrumenten. 
Zo leerde ik al op heel jonge leeftijd 
instrumenten te herkennen aan hun klank. Mijn 
opa was organist in de Amstelkerk in 
Amsterdam. Wanneer hij speelde mocht ik soms 
mee en zat bij hem boven bij het orgel. Dat 
vond ik heel indrukwekkend, zoals hij speelde 
met handen en voeten, de machtige klank van 
het orgel en de toewijding waarmee hij dat 
deed.

Wat is je meest leuke herinnering in die 
afgelopen 40 jaar?
Leo: We zijn ooit met de voltallige cantorij naar 
Brandenburg geweest en hebben daar in een 
heel mooi kerkje in Plaue in de kerkdienst met 
Christiane Beutel als predikant gezongen. 
De contacten, voorbereidingen en het zingen op 
zich was een belevenis. 
Van nog eerdere datum is de eerste keer dat we 
de paasnachtdienst in Huissen vierden. 
De Paaswake bestond voor een heel groot deel 
uit gezongen liturgie met liederen van Huub 
Oosterhuis op muziek van Antoine Oomen, de 
tekst en muziek versterken elkaar enorm, het 
gaat door je heen en je zingt het met je hele lijf.
Herman: Daarvan heb ik er bijna twintig 
meegemaakt toen ik cantor/organist werd. Te 
veel mooie momenten om te noemen.

Van welk lied word je emotioneel?
Leo: “Groter dan ons hart” van Huub Oosterhuis
Herman: Ik word emotioneel van liederen die 
een herinnering oproepen aan bijzondere 
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het lied “Zolang wij 
ademhalen” van Sietze de Vries. Het herinnert 
mij aan mijn moeder die stierf aan ALS.
Welk is je lievelingslied/muziekstuk?
Leo: Ik heb niet echt één lievelingslied of 
muziekstuk. Een lied wat ik koester is “De Heer is 
mijn herder” en wel de tekst uit de eerste 
musical die we in de kerk opvoerden, “Saul” van 
Gerard van Amstel en Gerard Midden. Ik had de 
rol van David en mocht dit lied zingen. Maar ook 
“Summertime” uit Porgy and Bess van Gerschwin 
vind ik prachtig en dan in de stevige uitvoering 
van Brainbox.
Herman: de Hohe Messe van Bach
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Wat waardeer je het meest in Leo/ Herman?
Leo: Zijn enorme geduld
Herman: Leo is een enthousiaste zanger met een 
mooie stem. Je doet nooit tevergeefs een beroep 
op hem om iets voor de cantorij te doen.

Als je een keer in het Concertgebouw mocht 
spelen/zingen wat zou je dan spelen/zingen?
Herman: Ik zou daar de Hohe Messe van Bach 
willen dirigeren.
Leo: Dan zou ik graag in een groot koor, begeleid 
door het concertgebouworkest, het 
“Hallelujah”van G.F.Händel willen meezingen.

Voor welke bekende zanger/zangeres zou je een 
lied willen componeren?
Leo: Een lied componeren zal me niet gaan lukken, 
maar ik zou wel een tekst willen schrijven en Bono 
van U2 vragen of hij er wat mee wil doen.
Herman: Niet per se voor een persoon, eerder 
voor een gebeurtenis zoals nu het jubileum van de 
cantorij.
Kun je je eerste kennismaking met Leo/Herman 
herinneren? En zo ja wanneer en waar?
Herman: Ik leerde Leo kennen toen ik aantrad als 
cantor/organist. Viel me meteen op vanwege zijn 
enthousiaste zang.
Leo: Dat zal bij de eerste cantorij repetitie geweest 
zijn onder zijn leiding; hij is gewoon begonnen en
gebleven en ik hoop dat we nog lang door kunnen 
gaan.
Wat staat er qua muziek nog op je “to do” lijstje
Leo: Wat zou het mooi zijn meer muziek te 
maken;. gitaarles, zangles, of misschien wel een 
ander instrument gaan bespelen. Zingen in een 
klein gezelschap lijk me ook mooi, of misschien in 
een mannenkoor. Daar schijnt de derde helft heel 
gezellig te zijn.... Maar ik vind kiezen zo moeilijk, er 
stonden ook zoveel instrumenten in dat boekje 
van mijn moeder.
Herman: Het schrijven van een boek over de 
geschiedenis van de Engelse kerkmuziek.
Als iemand lid wil worden van de Cantorij wat 
zou je als argument noemen?
Leo: De cantorijrepetities kosten niet veel tijd; drie 
kwartier, je zingt in een koor en het kost je niet de 
hele avond. Je kunt je voorbereiden via de 
muziekbestandjes die Herman per mail aanreikt. 

Door te zingen kom je tot jezelf, de trillingen van 
je stem voegen zich bij die van de anderen en 
geven een gevoel van ruimte die je met elkaar 
schept; het verbindt mensen met elkaar. 

Je zingt teksten die in de liturgie bijdragen. Een 
liturgische, spirituele tekst krijgt door haar te 
zingen diepte en betekenis. Samen zingen 
maakt blij. Met de cantorij draag je een steentje 
bij in de zondagse eredienst. 

Herman: De cantorij is een fijne groep 
gemeenteleden waar je je snel thuis zult voelen. 
Met een klein uurtje repeteren in de week 
draag je bij aan de muzikale ondersteuning van 
de diensten. 

Voor het jubileum van de cantorij schreef Leo de tekst 
van het lied ‘De sterren van de hemel”. Herman zette het 
lied op muziek. De cantorij wil dit lied uitvoeren op 
zondag 6 oktober bij gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de cantorij.
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Ada van Arkel
(overgenomen uit het blad Petrus)
tekst: Tineke van der Stok | foto: Niek Stam

¨In 1985 reisden we voor een eerste kennismaking 
naar Brandenburg. Een partnerschap tot op de dag 
van vandaag ontstond. De blik over de muur heen 
was voor hen zo belangrijk. Op basis van ons 
gedeeld geloof én gelijkheid. Vanaf toen gingen we 
er ieder jaar met een groep van zo´n 30 mensen 
naar toe voor persoonlijke ontmoeting, samenzijn 
en goede gespreksavonden. Zo´n bezoek kostte 
veel voorbereiding: we moesten ons aanmelden, 
een visum aanvragen en ons melden bij de 
vreemdelingenpolitie. Iedere dag dat we er waren, 
moest ieder 25 mark omwisselen. Dat bedrag 
gaven we aan de Brandenburgse kerk. 

In december 1989 kwam een klein groepje uit 
Brandenburg voor het eerst naar Nederland. Nog 
een beetje illegaal, maar ze kwamen! Daarna 
ontstond een jaarlijkse uitwisseling, waarbij ook 
jongeren meededen. Ieder jaar sturen we elkaar 
een Adventsbrief, op een van de Adventszondagen 
hebben we een dienst met gemeenschappelijke 
liturgie. Bij een jubileumviering in Brandenburg zijn 
we er altijd bij. In hun kerktuin staat een grote 
lindeboom die wij cadeau deden. Zichtbaar teken 
van ons contact! 
Waarom ik nog steeds betrokken ben? Contact met 
medechristenen in een ander land onder andere 
omstandigheden, dat is waar ik het voor doe. 
Geloof bindt ons samen!

Opbrengst collectes
Roelof Smelt, administrateur@pknhuissen.nl
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen

Diaconie

College van 
kerkrentmeesters
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Wij gedenken
Riet van der Meijden-Elings
24 november 1930 - 23 juli 2019
tekst: Margreet de Bree

Op 27 juli jl. vond de afscheidsdienst van Riet 
van der Meijden plaats. Vanwege vakantie van 
Matthijs Glastra was ik gevraagd om hierin voor 
te gaan. Samen met Bert en Elise, de kinderen 
van Riet en Dick, die vorig jaar oktober was 
overleden, hebben we dit samenzijn 
voorbereid. Het was een warm en persoonlijk 
afscheid waarin we woorden van 
verbondenheid en dankbaarheid hebben 
uitgesproken. 
Dochter Elise vertelde over de jeugdjaren van 
haar en haar broer, over de open en gastvrije 
sfeer bij hen thuis. Iedereen was welkom om bij 
hen binnen te lopen. En was er iemand gevallen 
in de winkelstraat, dan vond zij/hij op de bank 
in hun voorkamer een plek om bij te komen. 
Riet had een grote liefde voor mensen én 
dieren, planten en bloemen. Ze gaf hier veel 
liefde en zorg aan. Na de inbreng van Elise werd 
er dan ook een mooi en toepasselijk lied 
gespeeld, “De duifjes” uit “Ja zuster, nee zuster”.
Zelf dacht ik in eerste instantie Riet niet gekend 
te hebben. Maar ik ontdekte al gauw dat ik Riet 
en Dick ontmoet had bij hun schoonzus, Zus 
Elings, een vroeger gemeentelid van mij uit 
Gendt. Aan het einde van het samenzijn droeg 
schoondochter Jantine nog een mooi gedicht 
voor, waarna we afsloten met “Wat de 
toekomst brengen moge". Een lied dat spreekt 
over vertrouwen en verbondenheid in de liefde 
van God. Vanuit dit vertrouwen hebben wij haar 
mogen opdragen aan God, de God van liefde en 
vrede.
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Kerk in Beeld
Ria Berends

Zomaar een kerkje 
op Sicilië. 

Tijdens onze vakantie op 
Sicilië heb ik heel veel 
kerken bezocht. De meeste 
kerken zijn in mijn meest 
favoriete bouwstijl 
gebouwd, de barok. Dus 
veel pracht en praal, soms 
een beetje te veel kitsch.

Waarom trof me dan dit éne 
kerkje meer?
Het was het plafond, een 
schildering op hout. Eeuwen 
geleden met liefde gemaakt, 
ter meerdere eer en glorie 
van God. Maar het plafond 
was afgebladderd, 
beschadigd. Eigenlijk rijp 
voor een grondige 
restauratie.
Een metafoor voor ons 
geloof, onze beleving van 
het “Goddelijke”?

Nee toen ik om me heen 
keek zag ik mensen 
geknield, mensen die een 
kaarsje gingen branden, 
mensen die elkaar hielpen 
met opstaan, elkaar de 
liturgie aanreikten, een 
koster die mij hielp met het 
uitzoeken van een kaars. En 
ja, wij zijn dan niet perfect 
maar dat hoeft ook 
helemaal niet. Als we 
onszelf en elkaar maar 
helpen herinneren aan onze 
liefde voor God en voor 
elkaar.

Dankbaar liep ik naar buiten 
de zon in.

Kerk in Ragusa, Sicilie
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Protestantse lezing 2019

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg houdt  op 
31 oktober 2019 de protestantse lezing 2019 in 
de Koepelgevangenis in Arnhem, van 
20.00-22.00 uur. Aanmelden via 
www.protestantsekerk.nl/lezing

Protestanten hebben het meeste vertrouwen in 
de samenleving (sociaal vertrouwen) 1. Uiteraard 
hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, 
maar ze hebben ook meer dan anderen 
vertrouwen in de medemens. 

Anderen groepen hebben aanzienlijk minder 
vertrouwen in de samenleving. Sterker nog: uit 
recent onderzoek 2. blijkt dat veel Nederlanders 
zich zorgen maken over de polarisatie in de 
samenleving. En dat ondanks het feit dat 
Nederland één van de gelukkigste landen 3. ter 
wereld is. 
Hangen die zorgen over de tegenstellingen in 
Nederland misschien samen met het gebrek aan 
vertrouwen in de medemens? En welke rol 
speelt secularisatie hierin? Is hier wellicht een rol 
weggelegd voor de protestantse traditie als 
‘hofleverancier van vertrouwen’?

Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg, 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid, zijn licht schijnen tijdens de 
protestantse lezing 2019 met als titel: Gestold 
wantrouwen. Een onbedoeld effect van 
secularisatie?

Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari 
2019 de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor 
was hij hoofdcommissaris van de Politie in 
Amsterdam. In 2014, na de ramp met vlucht 
MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie 
in Oekraïne. 

De protestantse lezing is een maatschappelijk 
actueel statement vanuit de protestantse 
traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 
31 oktober (Hervormingsdag).

Pieter-Jaap Aalbersberg

Zing je graag?

Cantorij Huissen
o.l.v. cantor-organist Herman Schimmel
Vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur

Het repertoire bestaat uit liederen uit het 
Liedboek, liturgische gezangen en liederen 
voor de hoogtijdagen zoals Pasen en 
Kerst.De cantorij is op zoek naar aanvulling 
in alle stemgroepen. 

Gospelkoor Promises
o.l.v. Marieke Peters - Bouwmeister
Maandag van 20.00 tot 21.30 uur

Het repertoire bestaat voornamelijk uit 
Engelstalige gospels. Daarnaast wordt een 
aantal liederen in het Nederlands 
gezongen. Promises is naarstig opzoek 
naar alten, bassen en tenoren. Kom gerust 
binnen tijdens onze repetitieavond, ook 
als je alleen wilt luisteren.
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Uit de Pers 5/19
Gelezen en geschreven door Aat van Rijn

Grootste kerk van ons land scheurt uiteen
De grote Gereformeerde Gemeente in Nederland in 
Opheusden is ten prooi gevallen aan interne twisten.
Zondag 30 juni is door de classis een poging gewaagd
om de mensen weer aan boord te krijgen. Vanaf nu
dan maar vier diensten op zondag: -2- voor “blijvers” 
en -2- v oor “ontevredenen”. (2850 zitplaatsen)
Jonge christenen vaccineren meer
Streng christelijke jongeren laten hun kinderen steeds
vaker inenten tegen besmettelijke ziekten. Jonge 
ouders in reformatorische kring trekken zich namelijk 
minder aan van wat de kerk of hun familie oplegt.
Scheiden voor de kerk
Op zondag 1 september wordt pastoor Eric Fennis
officieel benoemd in de Amsterdamse St. Nicolaas-
basiliek. Dit bericht zou de krant waarschijnlijk niet
halen als zijn voorgeschiedenis niet zo opmerkelijk 
was. Eric heeft zijn vrouw verlaten voor zijn missie en 
in juni is hij tot priester gewijd in tegenwoordigheid 
van zijn dochter en zijn ex-vrouw die inmiddels een 
nieuwe relatie heeft.
Devolutieleer
De evolutieleer kan bij het oud vuil. De grondlegger 
van de theorie dat flora en fauna op eigen 
gelegenheid – dus zonder interventie van een hogere 
macht -- evolueren, is op zijn woorden teruggekomen. 
Dit beweerde althans een Russisch-orthodoxe priester 
die onlangs het graf van Charles Darwin bezocht. 
”Vader laat u niet verleiden door mijn theorie” klonk 
het volgens Artemy Vladimirof uit de tombe. “Ik heb 
deze hypothese bedacht, maar heb daar nu spijt van”. 
Na een stortvloed van kritiek beweert de priester nu 
dat hij een grapje maakte.
Bijpraten tijdens koffieochtend in Zandse kerk
Vanaf woensdag 28 augustus kunnen 
geïnteresseerden
iedere laatste woensdag van de maand naar deze kerk
komen om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10 uur koffie, 
met ontvangst door gastvrouwen en muzikale 
omlijsting door pianist Els Thissen.

Bridging Gaps
In het weekend van 2 en 3 november a.s. zijn er 
opnieuw twee buitenlandse studenten te gast in 
onze gemeente. Een project van de VU in 
Amsterdam om de horizon van studenten uit de 
verre wereld te verbreden – en óók onze horizon 
wordt er groter en breder van.
De twee studenten zijn Vilma en Mayara. Vilma 
komt uit Indonesië (Molukken) en doet 
onderzoek naar theologie en ecologie. Mayara 
komt uit Brazilië en doet onderzoek naar 
theologie en feminisme. 
Zaterdagmiddag is er een bezoek aan het 
Openluchtmuseum, daarna een maaltijd in de 
kerk.
Zondag: de gedachtenisdienst, daarna een 
presentatie van de beide studenten. We 
overwegen om het dit jaar ietsjes anders te 
doen, een beetje DWDD (Deze Wereld Doet 
Delen). Niet twee aparte presentaties, maar een 
tafelgesprek waarbij we de studenten met elkaar 
in gesprek willen brengen en met ons. We 
zoeken nog een tafeldame en/of heer !!  ’s 
Middags misschien deelnemen aan de korte 
avondmaalsviering waarna er opnieuw een 
maaltijd gedeeld wordt. Weet u/je bij alle delen 
van dit weekend welkom !!
Huub Langeweg , Jan Rietveld en Matthijs 
Glastra
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Ledenmutaties 
periode 30-06-2019 t/m 23-08-2019
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Inschrijvingen
Dhr. A.M.W. Hekker, Plaza 34, 6852RX HUISSEN
Dhr. P. Hermens, Kuunskop 48, 6852JT HUISSEN
Uitschrijvingen --> geen

Overleden
Mevr. H.J. van der Meiden – Elings, 
Langestraat 9, 6851AK HUISSEN

Verhuizingen binnen wijkgemeente
Mevr. A. Wagenmakers, Rietbaan 19 , 6851MN HUISSEN
Nieuw adres: Maolderij 12 , 6687CG ANGEREN
Mevr. R.A.A. Oppong, Singravenlaan 18 , 6825BH ARNHEM
Nieuw adres: Voerakker 45 , 6713SB EDE 

Vertrokken
Mevr. E.M.S. Betram, van Gelrestraat 128 , 6851LG HUISSEN
Nieuw adres: Putter 4 , 5831MJ BOXMEER
Dhr. J.C. Enkelaar , Paalgrens 3 , 6852GN HUISSEN
Naar: buitenland

Overschrijvingen
Dhr en Mevr. G.C. Maan - W. Boesaard, Loostraat 55b , 6852BB HUISSEN
Naar: Hervormde gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten

Mevr. W.A. Stout – Droomers, Helmichstraat 26 , 6851CC HUISSEN 
Naar: Prot. Gem. te Arnhem wijkgemeente Arnhem - Zuid

Op donderdag 19 september is er in Arnhem een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker van 
Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De terugkeer van de Joden naar het 
beloofde land. De bijeenkomst vindt plaats in de Ark, Amsterdamseweg 17 in Arnhem. De aanvang 
is om 20.00 uur, toegang is gratis.

De terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land
Op veel plaatsen in de Bijbel komen we teksten tegen die spreken van het opnieuw verzamelen 
van het volk van Israël in het land dat aan hen beloofd is. Wat is de betekenis daarvoor voor de 
wereld en voor de gemeente van Jezus Christus? Welke rol mogen en kunnen wij daarin spelen? 
Verschillende teksten spreken ervan dat de overige volken het volk van Israël helpen om terug te 
keren. Hoe moeten we dat zien en hoe kunnen we deel krijgen aan wat God aan het doen in de 
wereld waarin wij nu leven?

Studieavond met ds. Oscar Lohuis in Arnhem over 

“De terugkeer van de Joden  naar het beloofde land”
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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 maandag van af 19 augustus 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

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:
     

         18/09 - 24/09     Yolanda de Wit
         25/09 - 01/10     Daniëlle en Jonathan
         02/10 - 08/10     Huub Langeweg
         09/10 - 15/10     Yolanda de Wit
         16/10 - 22/10     Huub Langeweg
         23/10 - 29/10     Daniëlle en Jonathan 
         30/10 - 05/11     Ruud Viëtor
         06/11 - 12/11     Yolanda de Wit
         13/11 - 19/11     Huub Langeweg
         20/11 - 26/11     Daniëlle en Jonathan
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Promises gaat internationaal
Dirk van Embden

Het  eerste internationale optreden 
van Promises is een wapenfeit. 
Bijna alle leden van het koor 
Promises togen naar Winterberg 
om mee te doen aan een 
korenfestival. 

Er werd een heel weekend voor 
uitgetrokken en een overnachting in 
een hotel georganiseerd.
Zondagmiddag om 14:00 uur begon 
het koor met een optreden in de 
Schützenhalle van Braunshausen.

 "Wij waren na de pauze (met zeer 
veel keuze aan taart) aan de beurt 
en maakten als enige koor gebruik 
van een geluidsinstallatie. Onze 
deelname viel in zeer goede aarde, 
het applaus was luid, warm en 
langdurig na ieder nummer", zegt 
Dirk van Embden. "We hebben voor 
de gelegenheid twee Duitstalige 
nummers ten gehore gebracht 
waarvan er na afloop door twee aan 
andere koren zijn overgedragen. 
Terugkijkend kunnen we van een fijn 
weekend getuigen. We kijken 
halsreikend uit naar volgend jaar."



ALS JE BROOD DEELT

Als je brood deelt deel je macht
als je macht deelt neem je deel.

als je brood deelt deel je hart
als je hart deelt komt er hoop

als je brood deelt deel je lijf
als je lijf deelt word je een

als je brood deelt deel je pijn
als je pijn deelt is er trouw

als je brood deelt word je klein
als je klein wordt word je sterk

als je brood deel wordt het licht
als het licht wordt komt het goed

als je brood deelt word je brood
als je brood wordt word je mens

Herman Verbeek (uit de bundel 'Liedboek van de Ziel')
op muziek gezet door Chris Bruggen.


