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Het Klooster in en ….ook weer eruit
Mart Zijlema (foto's Peter Aagenborg)

Je weet dat het er is, daar aan de dijk. Je loopt 
of fietst er vaak langs, maar naar binnengaan 
in het klooster? Nee dat doe je niet zo gauw. 
Maar op 16 september j.l. is het zover!
Met ruim een dozijn mensen van onze kerk 
gaan we, in het kader van de 
“Ontmoetingsmiddagen,”  bij de Dominicanen 
op bezoek. Gelijk al bij binnenkomst kom je 
onder de indruk: het imposante gebouw, de 
stilte, de sfeer!
We worden gastvrij ontvangen door 3 (van de 
4 nog aanwezige) paters. Na het welkom door 
de prior, Paul Minke, en de koffie en thee 
vertelt Henk Jongerius ons iets over de 
geschiedenis van de Dominicanen, 
internationaal, landelijk en in Huissen. Erg 
interessant!
De Dominicanen hebben in de R.K. 
Kloosterordes altijd een speciale plek 
ingenomen. Apart en een tikkeltje eigenwijs. 
Ook in Huissen was dat het geval. Dat bleek 
b.v. ook uit de politieke keuzes die ze maakten. 
Ze stonden niet voor niets bekend als de “rooie 
Poaters”.
Henk Jongerius is op muziekgebied erg goed. 
Hij heeft in Huissen ook jarenlang het Huissens 
Mannenkoor geleid en wij zingen in onze kerk 
regelmatig liederen van hem, die in het 
Liedboek staan (zie ook achterpagina, red). 

Vervolgens krijgen we een rondleiding 
door het gebouw van pater Jan Boks, de 
“bouwpater”. Wat een ruimte, wat een 
mogelijkheden en ook wat een activiteit! 
Het “Dackhues” is als vormingscentrum 
niet voor niets landelijk bekend. Boks weet 
ook alles te vertellen over de prachtige 
nieuwbouw in de tuin: ‘de Herberg’. 
Geweldig, wat een prachtige, moderne 
ruimtes!  

Na een smakelijke en ‘aangeklede’ 
broodmaaltijd gaan we naar de Kapel, om 
samen met onze gastheren en ook nog 
andere gasten de Vespers te vieren. Een 
prachtige, zinvolle afsluiting van ons 
bezoek. 

De conclusie is wel: we weten van elkaar 
dat we er zijn, maar we kennen elkaar 
eigenlijk te weinig. We moeten, als mede 
Christenen, vaker contact hebben.  

Wordt (binnenkort?) vervolgd. 
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Van de redactie
Jan Willem Faasse

De blaadjes vallen, zij vallen weer. De herfst is 
aangebroken. Nog even felle kleuren en dan wordt 
het kaal. Zijn er weer betere vergezichten. 
De redactie probeert ook verder vooruit te 
kijken. Blijven we een Huissens kerkblad of 
moeten we onze vleugels uitslaan? Ook in de 
volgorde van de artikelen verandert het een 
en ander. Meer verhalen en foto’s voorin. En 
wat betekent het als we alles in kleur willen 
laten drukken. Wie betaalt de meerkosten? 
Vragen genoeg. In dit nummer staan naast het 
nodige ook weer interessante artikelen en 
foto’s. Goede foto’s van 2 Mb resolutie. Tja, 
we gaan als redactie voor kwaliteit. 
Verder gaan we het klooster in en uit. 
Bezoeken we Job en Keulen. En wat dacht u 
van de column van Matthijs? Allemaal 
lezenswaardig. De redactie gaat werken aan 
het Adventsnummer. O ja, zondag 25 oktober 
mag u een uurtje uitslapen. 

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

Zondag 27 oktober
Scheppingsdienst
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O. / Pastoraat en 
Eredienst / Leprazending

Zondag 3 november
Gedachtenisdienst en Bridging Gaps
Voorganger: Ds. M. Glastra, m.m.v. de Cantorij
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie  Zambia
‘s middags om 16.00 uur korte avondmaalsviering

Zondag 10 november
Voorgangers: pastor Victor Bulthuis en Ds. Matthijs 
Glastra
"Kom Erbij Viering"m.m.v. het BRUIS-KOOR!
Thema: "Jij hoort erbij!"
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en 
Eredienst / Kleine dorpskernen 

Zondag 17 november
Voorganger: Ds. Pieter Dirk Wolthaus
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Orgelfonds

Zondag 24 november
Voorganger: Ds. Wim Blanken uit Zutphen
Collectes: Mensenkinderen Oost-Europa / 
Pastoraat en Eredienst / Landelijk Pastoraat

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

Agenda  Zie ook zondagsm@il

22 oktober Muziekavond Angeren
26 oktober Mea Vota Huissen
27 oktober Kliederkerk Huissen
31 oktober Lezing Koepelgevangenis Arnhem
1 november Wandelen met de Psalmen, De Herberg 
Oosterbeek
2 en 3 november Bridging gaps Kerk Huissen
3 november Korte avondmaalsviering
4 november Ontmoetingsmiddag Kerk Huissen
13 november Speurtocht Kerk Huissen
14 november Gemeente-avond Cuba Kerk Huissen
16 november Concert De Herberg Oosterbeek
21 november Muziekavond Kerk Huissen
30 november Einde kaartenactie Cuba Kerk Huissen

Inhoud
2.          Het Klooster in en......
3.          Van de redactie / Kerkdiensten / Agenda
4/5.      Een witte roos met twee tranen
6.          Vanuit de kerkenraad / Wees wie je wilt zijn
             NCTV spreekt zich uit, lezing in de Koepel
7.          Oproep / Ga...
8.          Ontmoeting met Job
9.          Ga met God / Ontmoetingsmiddag
10/11. Op zoek naar wat de mens beweegt
12.        Stille armoede / Kerstkaarten Cuba
13.        Wij gedenken
14.        Kerk in beeld
15.        De vruchten van het land / Zingen opent je
              hart / De Herberg najaars arrangement
16.        Wat weet u van Cuba / Nieuwe collecte
              doelen
17.        Bridging Gaps / Ledenmutaties / De
              Herberg Kom op adem dag
18.        Colofon – Adressen
19.        Speurtocht in de kerk!!
20.        Horen, stilstaan bij de woorden
              Henk Jongerius
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Een witte roos met twee tranen
verdriet overleven
Matthijs Glastra

Het eerste weekend in november wordt 
Allerzielen gevierd: wij gedenken de mensen die 
gestorven zijn, zij die ons zo lief waren én blijven. 
Er worden lichtjes aangestoken. In het 
Vondelpark kun je een bootje met een lichtje 
laten drijven – een overweldigende ervaring. In 
onze kerk is er een gedachtenisdienst. En 
natuurlijk weten we dat de ervaringen van leven 
en dood, licht en donker, vreugde en verdriet 
meetrekken het leven door, die zijn na één 
weekend Allerzielen niet voorbij. Het is goed dat 
er gedachtenisplekken zijn. Thuis, een 
bermmonument, een vast plekje om naar toe te 
gaan, een kerk. 

Begin september sprak Manu Keirse in onze kerk. 
Hij is hoogleraar geneeeskunde in Leuven en 
heeft veel geschreven over verlies en verdriet. 
Jalb en Joke namen afscheid als 
uitvaartbegeleiders en van hun Tumulustijd en 
deze avond markeerde dat moment. Manu Keirse 
spreekt zonder powerpoint een uur lang uit zijn 
hoofd én hart! En maakt in zijn vertelwijze 
duidelijk: verdriet en verlies zijn geen begrippen, 
maar verhalen van mensen. Zo rijgt hij deze 
avond verhalen aan elkaar, met af en toe een 
korte verheldering of analyse. Maar luister vooral 
naar de verhalen! 

Luisteren
Door de avond heen ontwikkelen zich een paar 
rode draden. De eerste is dat steeds weer 
benadrukt moet worden dat verdriet bij het leven 
hoort. Verdriet en rouw zijn normaal gedrag van 
evenwichtige mensen die van mensen houden. 
Verdriet is de keerzijde van liefde. Maak van rouw 
en verdriet niet te snel een psychische toestand, 
met therapie en pillen. Verdriet is het leven!

Een tweede rode draad is dat kinderen bij dat 
leven horen. Niet weghouden, maar op hun eigen 
wijze daarbij aanwezig laten zijn. En als derde, en 
dat komt de hele avond terug: verdriet vraagt om 
luisteren. Als eerste moet je luisteren. Daarna 
moet je luisteren. En als je dat gedaan hebt, 
probeer dan nog eens te luisteren. Het gaat er niet 
om dat ik iets tegen de verdrietige moet gaan 
zeggen – maar hoor ik wat het verdriet jou doet, 
ons zegt, mij vertelt! Luister, laat verdriet er zijn. 

Want pas als het verdriet er mag zijn kun je er 
verder mee gaan. En Manu vertelt het schrijnende 
verhaal van een jonge moeder die haar eerste 
kindje verloor. “Ach, ge zijt nog jong”. En 
inderdaad, er kwamen nog veel kinderen. Maar in 
elk kind kwam het verdriet mee dat ze al die tijd 
alleen had moeten dragen omdat het er niet 
mocht zijn. Wie verdriet verloochent, maakt troost 
onmogelijk. Een vrouw noemt haar huisarts omdat 
hij als enige na drie jaar na het overlijden van haar 
dochter nog altijd dat sterven even ter sprake 
brengt en de naam van haar dochter noemt.

Wie 
verdriet 

verloochent, 
maakt 
troost 

onmogelijk.
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Manu vertelt van een echtpaar dat hun enig 
kind verloor door een hersentumor. Geboren 
met ernstige beperkingen is hij een zorgenkind. 
De dag van de begrafenis willen ze nog een keer 
afscheid nemen. Ze gaan naar de stille 
opbaarkamer en onverwacht komt er iemand 
binnen: de kinderarts die Jonas de laatste jaren 
verzorgd heeft. Oók zij wil nog eens afscheid 
nemen en heeft een witte roos mee genomen 
en twee tranen in haar ogen. Jaren later is dit de 
ouders het meest bijgebleven. Geen woorden, 
geen verhalen, een witte roos en twee tranen 
vertellen alles.

We kunnen verdriet niet wegnemen. Soms 
willen we dat zo graag, proberen we iets te 
zeggen over de tijd ná het verdriet, de zon die 
ná de regen schijnt, de tijd die de wonden zal 
helen. Troosten is kunnen wachten en waken, 
aanwezig zijn (‘participeren’) in het verdriet. Het 
verdriet laten zijn. Niet zozeer een dam 
opwerpen tegen het verdriet, maar een bedding 
zoeken waarin het verdriet verder kan stromen 
en daarin wegvloeien. Getuige zijn van verdriet 
is beter dan er iets 

Gedenken
Een normaal rouwproces bestaat niet. Voor de 
omgeving is er dus geen vaste handleiding hoe 
daarmee om te gaan. Blijf in contact, vraag en 
luister waar behoefte aan is. Een maaltijd 
brengen of een wandeling.  

Niet zeggen “bel me maar als je me nodig hebt”, 
want ga maar eens na bij jezelf, zou jij dat doen? 

Manu Keirse vat alles samen in vier grote fasen: 
1. Het onder ogen zien van de werkelijkheid van 
het verlies; 
2. Ervaren van de pijn van het verlies; 
3. Zich aanpassen aan de nieuwe wereld zonder 
de ander; 
4. Opnieuw leren genieten en leren houden van 
het leven.
Troosten is aanwezig zijn IN het verdriet. Vroeger, 
zei Manu, zou ik misschien gesproken hebben 
over ‘je verdriet verwerken’, maar dat suggereert 
eigenlijk dat het daarna voorbij is. Maar weet: 
met de dood eindigt een leven, maar nooit de 
relatie. De dood verandert relaties maar 
beëindigt ze niet. Mensen blijven aanwezig in ons 
leven. Daarom spreek ik nu over ‘verdriet 
overleven’.

Gedenken – het is de liefde die niet sterft. De 
relatie die blijft. Liefde die (over)leeft. Blijvende 
verbondenheid. Gedenken is ook de ervaring van 
dankbaarheid, het leven dat samen geleefd is en 
dat ik dat mee mag dragen.
Gedenken is het blijven noemen van de namen. 
Het noemen van de NAAM in wiens liefde de 
namen van de gestorvenen bewaard zijn. God, 
bron van liefde, bron van leven. Ik zal er zijn. Ik 
heb tijd voor jou.
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Wees wie je wilt zijn
ingezonden door Peter Aagenborg

NCTV spreekt zich uit 
over wantrouwen in 
de samenleving
Marloes Nouwens

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 © 

Kunnen christenen bijdragen aan een 
opbouw van vertrouwen in een wereld van 
gestold wantrouwen en afbrokkelend 
vertrouwen in de medemens? Op deze 
centrale vraag geeft Pieter-Jaap Aalbersberg 
antwoord tijdens de protestantse lezing 2019 
op donderdag 31 oktober 2019 in de 
Koepelgevangenis in Arnhem.
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.
Het bijwonen van de protestantse lezing is 
gratis. Wel graag even aanmelden via www.
protestantsekerk.nl/lezing

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson – ter Avest

Eigenlijk was het een kleine kerkenraad. Maar de 
keuze voor het symbool van de gedachtenisplek 
was een reden om alle kerkenraadsleden bijeen te 
roepen. In de vorige kerkenraadsvergadering was 
nl. aan de commissie herinrichting kerkzaal 
gevraagd het ontwerp van de engel verder uit te 
werken en te komen met een concreet voorstel. Na 
een ontmoeting van Matthijs Glastra met de 
architect Pim van Dijk in Zutphen heeft de architect 
naast de ‘barokke engel’ nog twee andere engel-
ontwerpen aangeleverd. Over deze drie ontwerpen 
heeft de commissie zich beraden. Daarbij kreeg 
geen van de ontwerpen de meerderheid van de 
stemmen van de commissieleden. Bij elk ontwerp 
ging het om een minderheid. Het ontwerp werd 
eerder een obstakel dan een geleidend symbool. In 
het gesprek ontwikkelde zich steeds meer de 
gedachte om af te zien van het formele besluit 
 voor een engel. 
Er zal in plaats daarvan een ‘lichtstraal c.q. 
oplichtende plek’ worden gemaakt.  Symbool van 
verbinden - licht en donker - van bovenaf invallend 
licht dat naar ons toekomt. Zo kan iedereen in alle 
ruimte en openheid gedenken. De symboliek van 
liturgie als beweging blijft volgens de commissie 
nog steeds bestaan: naast de tafel blijft de 
gedachtenisplek sterk uitnodigen om daarheen te 
bewegen. Gedachtenisplek en tafel zijn beide 
blikvangers in de ruimte. De kerkenraad gaat 
ondanks een lichte teleurstelling unaniem akkoord 
met het voorstel van de commissie om het 
ontwerp van de blauwe sterrenhemel in glas 
zonder een symbool uit te voeren.

NB. Mocht je prijs stellen op een uitgebreid verslag 
van (een van de) kerkenraadsvergadering(en) dan 
kun je deze te allen tijde opvragen bij de scriba 
(scriba@pknhuissen.nl). 
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OPROEP namens onze classis Gelderland Zuid & Oost: 
MENTOR IS EEN BELANGENBEHARTIGER/WETTELIJK 
VERTEGENWOORDIGER IN ZORG EN WELZIJN VAN 18 JAAR EN OUDER
Martien Schoone

Voor scholieren en studenten is mentoraat heel gewoon. Als je ouder wordt en wel wat hulp zou kunnen 
gebruiken, is niet zo maar een mentor voor handen die je kan helpen en aanwijzingen geven. 
In de Betuwe zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen die iets voor de ander willen betekenen. We 
zoeken mensen die gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken en met recht betrokken zijn bij 
kwetsbare cliënten. Bij kwetsbare cliënten moet je denken aan mensen die te maken hebben met 
dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Er wordt zorgvuldig 
gekeken of er een match is tussen de mentor en cliënt. 
Vanuit de Stichting Mentorschap word je begeleid, ondersteund, professioneel geschoold en je ontvangt 
een reiskostenvergoeding. Het vraagt een tijdsinspanning van gemiddeld  16 uur per maand (gemiddeld 4 
uur per week). Je kunt hier flexibel mee omgaan. De beginfase kan wat meer tijd kosten. Je wordt 
benoemd door de rechtbank. Kijk vooral eens naar onze site www.mentorschap.nl (regio Overijssel 
Gelderland) om meer zicht te krijgen op wat het mentoraat inhoudt. 
Je hebt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt die zich niet goed kan vertegenwoordigen, je komt 
voor hem of haar op! Als dat geen voldoening geeft. 

Meld je aan en ervaar hoe betekenisvol je kunt zijn. Zie de aanmeldlink op de site, bel mij 06-12527895 of 
mail naar m.schoone@mentorschapog.nl. of info@mentorschapog.nl  
Doen!

Pelgrimeren blijft me boeien. Ook al omdat een pelgrimsreis altijd doorgaat.  Zolang je leeft. Ik werd door bovenstaande 
regels getroffen in een Brandenburgs kerkblad. Door de eenvoud, directheid en waarheid die ze uitstralen. Ik geef ze 
graag door. Omdat we allemaal pelgrims zijn. Zoekend naar onze weg door ons leven…

Ga – Er is voor Pelgrims geen beter middel om je voort te bewegen dan gaan. Alleen het gaan! Daarom gaat het.

Ga langzaam – Zet jezelf niet onder onnodige druk om een sportieve prestatie te leveren. Je komt toch altijd alleen bij 
jezelf aan.

Ga licht – Beperk je bagage tot het meest noodzakelijke. Het geeft een goed gevoel om met weinig aan te komen.

Ga eenvoudig – Eenvoud bevordert spirituele ervaringen, ja ze is er zelfs een voorwaarde voor.

Ga alleen – Je kunt beter met jezelf gaan om opener anderen te ontmoeten.

Ga lang – Je zult het niet snel begrijpen. Je moet lang onderweg zijn, om je pelgrimsweg geleidelijk te vinden.

Ga aandachtig – Dan leer je de weg zo te aanvaarden zoals die is. Dat te begrijpen is een belangrijk leerproces en heeft 
zijn tijd nodig.

Ga dankbaar – Alles  -ook het moeizame- heeft zijn zin. Misschien ontdek je dat pas later.

Ga verder – Ook als crisissen je op je zwakke plek treffen. Ga verder. Vertrouw erop: Het gaat, als je gaat.

Ga met God – Je Pelgrimsreis gaat lichter wanneer je met de Eeuwige gaat. Wanneer God door jou ver van je vandaan 
gedrukt is,  kunnen de Ga–regels helpen het Goddelijke weer in jezelf en de wereld te ontdekken.

(Een geschrift in de Kathedraal van Le-Puy-en-Velay)

Ga... 
Ad Huson
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Een ontmoeting met .......Job
Peter Aagenborg

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

Job pakte een potscherf om zich te krabben.
Job 2:8
Tekening: Sweet Media

Peter Aagenborg

Wie zou ik graag willen ontmoeten? Zelf heb ik veel bewondering 
voor Job. Dus op de vraag wie ik zou willen ontmoeten is dat 
Gods vriend Job. Iedereen kent haar of zijn tegenslagen wel, maar 
ik zou ook zo graag het geloof van Job willen hebben en alle 
ontberingen het hoofd kunnen bieden. Het klinkt en leest zo 
gemakkelijk, maar ook ik sta nauwelijks stil bij alle zegeningen die 
ik ontvangen mag. In de bijbel staan belangrijke momenten in het 
leven van Job. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2: 1-6. Of hoofdstuk 8: 
6-8 waarin staat dat God rechtvaardig is en rechtvaardigen zal 
belonen. Let in het hele boek Job ook op de steeds weer 
terugkomende getallen van zeven en drie.

De duivel nam alles van Job af, maar Job behield het geloof en vertrouwen in God. Wie kijkt naar het 
boek Job zegt vaak dat men leert omgaan met het lijden. Bij mij komt echter steeds weer de vraag op 
hoe mensen daarbij komen. Ik begin steeds minder van lijden te begrijpen als ik Job lees, maar ik begin 
wel steeds meer van mensen en van God te weten.

Het is soms lastig om te zeggen dat God 
uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft, maar 
dat is wel zo. We zien in Job dat Satan bij God 
komt, om te vragen of hij hem kan laten lijden. En 
God laat dit toe. Waarom laat God dit toe? 
Misschien om ons iets duidelijk te maken, maar 
kunnen we zeggen waarom er tsunami’s over een 
heel land gaan? Ik weet dat ik het niet kan. Ik kan 
er alleen wel bij zeggen dat veel rampen en heel 
veel lijden ook door mensenhanden komt, 
waardoor we weer kunnen terugkijken naar de 
zondeval. Wij denken vaak dat kwaad altijd bij 
goede mensen gebeurt. Maar bij heel veel lijden 
zitten er meer dingen achter. Dit kan dus 
inderdaad zijn dat iemand veel gezondigd heeft, 
waardoor hij lijdt, maar het kan ook zijn dat 
diegene op zoek naar God is en dat God hem 
reinigt om tot Hem te komen. Dit kunnen wij niet 
allemaal weten, maar we kunnen ons wel laten 
dragen in de goedheid van God. Klamp jezelf vast 
aan God. We kunnen het niet zelf. En het 
onderwerp lijden blijft enorm moeilijk. Naarmate 
je langer lijdt, des te heviger de vraag opkomt: 
Waarom laat God dit toe? Hier kun je niet tegen 
vechten, maar je kunt wel stil worden aan de 
Vaderhand van God.
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Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt?
Ontmoetingsmiddag 4 november

Maandagmiddag 4 november is er weer een ontmoetingsmiddag. Over ouder worden en de dokter.
Kom je vaker bij een dokter als je ouder wordt? Wat kan een arts betekenen bij het ouder worden? 
“Er is geen medicijn tegen oud en eenzaam zijn” zingt Herman van Veen terwijl hij als krasse 
74-plusser nog steeds op het podium staat. Vanmiddag is er een ontmoeting met huisarts Annemarie 
Pons uit Huissen over ‘de lusten & de lasten van het ouder worden’. Welkom voor jong & oud!

• 14.30 – 15.00 uur inloop, kopje koffie of thee
               15.00 – 16.30 uur programma
               16.30 uur – 17.00 uur uitloop
• Als u vervoer nodig hebt, laat het ons weten

Graag  tot Ziens

Christien van Beers, 026-3255652, christien.van.beers@hetnet.nl
Janny Nienhuis, tel 026 3252176, jannynienhuis46@gmail.com 
Matthijs Glastra, 0621294143, matthijsglastra@kpnmail.nl

“Ga met God en Hij zal met je zijn”
Korte avondmaalsviering 3 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.
De viering van 3 november valt samen met de gedachtenis van de overledenen, met Allerzielen en 
Allerheiligen. In de korte viering staat het lied centraal dat dan heel vaak gezongen wordt: Lied 416.
Waar komt het vandaan, iets over de tekst en melodie en hoe komt het toch dat sommige liederen ons zo 
kunnen raken?!
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. Iedereen 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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Op zoek naar wat mensen beweegt
"Ik heb zelfs mijn Bijbel weggegooid"

Agnes Opgenoort

“Mijn eerste indruk in deze gemeente is heel warm. De mensen zijn open en ik hoefde niet 
anders te geloven”. Aan het woord is Agnes Opgenoort die van oktober t/m december 
stage loopt in onze gemeente. Agnes volgt een HBO-studie theologie, is getrouwd, heeft 
twee kinderen van 19 en 17 jaar en woont in Huissen. 

 Op de vraag waarom ze deze opleiding nu is gaan doen, antwoord Agnes met een zucht, “Poeh, dat 
is een lang verhaal eigenlijk. Ik ben altijd wel op zoek geweest naar dat wat we God noemen. En in 
Nunspeet, waar we toen woonden, gingen we niet naar de kerk en voor mijn gevoel heb ik me 
daardoor niet zo verbonden gevoeld met de gemeenschap. Ik voelde me er eigenlijk niet bij horen. 
Op zoek naar het hoe en waarom van het leven verdiepte ik mij o.a. in de esoterie, sjamanisme, reiki 
en mediumschap maar het lukte mij niet om dit van mezelf te maken. “Toen dacht ik wel, is dit het 
nu? Waar ben ik nu mee bezig? Ik miste een grond vanwaar gewerkt werd. Ik had het gevoel met 
taartpunten bezig te zijn en ik wilde de hele taart overzien.  Ik ben ook heel veel bezig met dromen. 
Voor mij zijn er grote en kleine dromen. De verwerkingsdromen en de dromen waarvan je voelt ‘deze 
is heel belangrijk’. Zo droomde ik een keer na een Sjamanistisch ritueel dat ik dat ik vrij was om te 
geloven wat ik wilde”. Dat voelde heel bevrijdend.”

Tekst en foto: Herman Schimmel
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Heb je nu het gevoel dat deze stage het einde van die zoektocht is?  

“Nee, dat denk ik niet”, zegt Agnes. “Ik denk wel dat ik nu bezig ben met een heel stuk verdieping. Ik 
gebruik dromen regelmatig richtinggevend. Er waren bijvoorbeeld een paar dromen waarin ik naar het 
licht wilde, maar dat mocht nog niet omdat ik de boodschap kreeg dat ik nog werk te doen had. Maar de 
droom waardoor ik uiteindelijk bij het Christendom uitkwam was de droom waarin ik opzoek moest naar 
het graf van mijn Vader en ik weer niet naar het licht mocht. Weer moest ik terug, alleen nu om de 
mensen de waarheid te vertellen. Welke waarheid? Mijn waarheid? Bestaat ‘de waarheid?’  Ik wist het op 
een gegeven moment niet meer. Toen heb ik zelfs mijn Bijbel weggegooid. Ik was klaar met alle goden en 
(mijn) God in het bijzonder. In die periode kwam Ynke Faber aan de deur omdat ik me wilde uitschrijven 
en iets in mij, dat onderbuikgevoel riep ‘nee.’ Misschien heb ik hier nog wat af te maken’. Ik ben dus 
gebleven, verder op zoek naar een vorm van God”. 

En wat hoop je dan in deze relatief korte periode te vinden?

“Ik ben erg benieuwd naar wat mensen beweegt”, zegt Agnes. “Wat 
beweegt mensen om naar de kerk te gaan, wat zoeken ze daar? Wat 
betekent kerk zijn en bij een geloofsgemeenschap horen. Wat voor 
een meerwaarde heeft dat nog in deze tijd? Ik stel die vraag ook aan 
mezelf; wat denk ik, hoop ik, hier te vinden. Als ik door alle dogma’s 
heen zou kunnen kijken, wat vind ik hier dan? Ik zou het heel 
jammer vinden als dat stukje mysterie, dat het leven voor mij draagt, 
weg zou gaan en vergeten wordt.” 
Voor haar studie moet Agnes een aantal zogenaamde reflectie-
verslagen maken. Daarnaast moet ze veel gesprekken voeren om de 
gesprekstechnieken, die in de studie worden aangeboden, te 
oefenen. “Vooral het omgaan, de ontmoeting, met mensen; een 
stukje mee mogen lopen en nabij kunnen zijn op hun levenspad is 
wat mij aanspreekt in dit werk. Helpen om wat van die puzzel 
inzichtelijk te krijgen.” 

Wat is je ervaring tot nu toe?

De ontvangst is heel warm, vanaf het moment dat Ynke mij 
meenam. Ik realiseerde me toen dat niet alle kerken gelijk zijn. De 
mensen zijn hier open en niet veroordelend, dat is wat me geraakt 
heeft in deze gemeenschap. Ik mag hier gewoon zijn. Niemand 
vindt dat ik anders moet geloven. En door die ervaring ben ik toen 
de opleiding gaan doen in Bilthoven aan het OVP en kon ik mij 
meer verbinden met de Bijbel en er anders naar gaan kijken.”

"Ik ben 
op zoek 

naar 
een vorm 
van God”.  

Als je dit in januari afsluit, wat hoop je dan mee te nemen?  

“Ik hoop dan dat ik de mens achter de geloofsgemeenschap heb leren kennen, dat ze mij willen 
ontmoeten en met mij het gesprek willen aangaan. En of de kerk is wat ik zoek of ik hier iets kan 
betekenen, misschien zelfs actief lid wil worden van deze kerk of dat ik toch voor een andere vorm kies. 
Maar ik verwacht hier wel langer de tijd voor te moeten nemen. Drie maanden is best kort.”    
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Stille armoede – 
zoektocht
Ada van Arkel

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa 
behoort, is ook hier armoede. 
Nederland is geen land waar mensen gebrek 
hebben aan inkomsten of voedsel. Er is namelijk 
recht op een uitkering en er zijn opvanghuizen. 
Maar de realiteit is anders. Het komt steeds vaker 
voor dat mensen door omstandigheden op de rand 
van het bestaansminimum leven of zelfs eronder. 
Financiële nood kan voortkomen uit oplopende 
schulden door een verkeerd financieel beleid. Dit 
komt bijvoorbeeld door hogere uitgaven dan 
inkomsten. Het kan ook dat bij een laag inkomen, 
bijvoorbeeld een uitkering, buitengewone kosten 
gemaakt moeten worden die niet voor een 
vergoeding in aanmerking komen. Ook bij ouderen 
komen verhoudingsgewijs veel financiële 
problemen voor. Werkloosheid, echtscheiding, 
wettelijke arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, 
verslaving aan alcohol en drugs e.d. zijn 
veelvoorkomende oorzaken. 
Deze grote groep mensen loopt meestal niet met 
haar armoede te koop. Het is daarom noodzakelijk 
dat de diaconie deze gemeenteleden op kan 
sporen. Als gemeentelid heeft u daar een taak in; 
de diaconie ‘ziet’ niet alle nood. 
Bij de diaconie kunt u als gemeentelid een signaal 
afgeven, telefonisch of per email. Als het mogelijk 
is, stelt u dan ook de betrokkene(n) op de hoogte. 
Daarna wordt met de betrokkene(n) een afspraak 
gemaakt om diaconaal tot een mogelijke oplossing 
te komen.

Kerstkaarten voor kinderen 
en jong volwassenen in 
Matanzas, Cuba – derde 
editie.
Ada van Arkel

Om onze betrokkenheid bij het werk van ds. 
Rodolfo Aquila Rivero in Matanzas, Cuba, meer 
inhoud te geven hebben we als diaconie weer 
besloten om kerstkaarten te sturen naar kinderen 
en jong volwassenen in Matanzas. 
Rodolfo gaat ons een lijst met namen en adressen 
sturen. De lijst komt t.z.t. in de hal te liggen. De 
werkwijze blijft hetzelfde: u vult uw naam in aan 
wie u een kerstkaart wilt sturen, kaart kopen, 
kerstgroet in Engels/Spaans op de kaart schrijven, 
adresseren en evt. voorzien van postzegel 
(portokosten t/m 20 g:  € 1,45). Meerdere kaarten 
mag natuurlijk ook. Tot slot de kaart inleveren bij 
één van de diakenen of in de consistorie leggen. 
Uiterlijk 30 november versturen we de kaarten.
Als gemeente sturen we een kaart naar Rodolfo en 
zijn gezin. Diaconie zorgt voor de verzending van 
de kaarten.
PS.  De post doet er erg lang over om op het juiste 
adres in Cuba aan te komen, daarom beginnen we 
vroeg.
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Wij gedenken 
Henk Nijkamp
11 april 1943 – 30 september 2019
Matthijs Glastra

Heel onverwacht is Henk overleden. Hij was 
net verhuisd van ‘de Lindenhof’ in Bemmel 
naar Huissen.
Dichtbij Gerda. Dichterbij vele bekenden. Een 
eerste week vol mooie lieve kleine 
ontmoetingen, gesprekjes, een lach en een 
verhaaltje. Die week had het begin kunnen 
worden van nog een nieuwe fase in zijn leven, 
maar het werd de afronding ervan. En over die 
week daalde naast de schrik en het verdriet 
een diep gevoel van vrede en dankbaarheid.
In de afscheidsdienst hebben we het verhaal 
van Noach gelezen: de sterke raaf die zichzelf 
wel redt en de duif die het samen met anderen 
mag doen, in een iets ander tempo. Maar het 
is wél de duif die zorgt voor kleine takjes van 
hoop en toekomst, van muziek en een grap, 
van zachtheid en zorgzaamheid. De duif tekent 
prachtige mandala’s, speelt trompet en 
dwarsfluit (en orgel!). Zó hebben we Henks 
leven herdacht, in verbondenheid met Gerda, 
kinderen en kleinkinderen. In verbondenheid 
met de vele vrienden, met onze gemeente. 
Soms heb je iemand nodig die een hand 
uitsteekt waarop je even mag rusten. Henk had 
dat nodig én heeft dat gegeven. Leun op mij. Er 
is vrede en dankbaarheid voor zijn leven en dat 
zijn levensweg zo mocht eindigen. En voor de 
tijd die komen gaat het vertrouwen dat de 
liefde van God en van mensen met jullie 
mogen ‘meevliegen’.
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Kerk in Beeld
Herman Joling

De Dom van Keulen

Begin september hebben we na 
ons optreden met Promises in 
Winterberg nog een paar dagen 
vakantie genomen. Een 
alternatieve route gekozen voor 
de terugweg, waarbij we o.a. in 
Keulen geweest zijn. En daar 
wil je voor het eerst de Dom 
zien. Imponerend door zijn 
afmetingen. De buitenkant met 
zijn twee torens is zwartgrijs en 
staat gedeeltelijk in de steigers. 
Het is een gotische kathedraal 
met veel spitsbogen en tal van 
versieringen en beelden, ook 
aan de buitenkant. Na 
binnenkomst vallen mij twee 
dingen als eerste op: de glas-in-
loodramen en de gigantische 
bogen met pilaren en hoge 
plafonds.
Achter het hoofdaltaar staat 
een gouden kist die relikwieën 
bevat van de stoffelijke 
overschotten van de Drie 
Koningen. Mooi, maar mij zegt 
het niet zoveel. Trekt wel veel 
toeristen, maar hoe het met 
het kerkbezoek staat weet ik 
niet.
Het is een prachtige kerk die 
voortdurend gerestaureerd 
wordt. Dan kom je buiten en 
zie je bij een winkeltje zwart 
wit opnamen van de Dom 
tijdens en net na de tweede 
wereldoorlog. Wel beschadigd 
maar niet verwoest, zoals de 
Eusebiuskerk in Arnhem. De 
Dom van Keulen staat op de 
werelderfgoedlijst.

De Dom in Keulen
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Twee avonden over de kracht 
van muziek 
Zingen opent je hart!

De protestantse gemeenten in de Lingewaard 
zullen het komend seizoen een aantal 
gezamenlijke activiteiten organiseren. Dit najaar 
rondom het thema “de kracht van muziek”. 
Dinsdag 22 oktober is er om 20.00 uur in de 
Protestantse kerk te Angeren een zangavond met 
Els van Nouland (dirigente cantorij van het 
Dominicanenklooster) en Irene Gootjes (piano).  
Zij nemen ons mee door een tal van bekende en 
minder bekende liederen. Al zingend laten we ons 
raken en onze harten opgaan.

Donderdag 21 november is er om 20.00 uur een 
filmavond in de Protestantse kerk te Huissen. Heel 
af en toe is muziek, net als ware liefde, in staat 
een radicale verandering in iemand teweeg te 
brengen. De piano-compositie “Canto Ostinato ”  
van Simeon ten Holt heeft dat met heel veel 
mensen gedaan. De film “Over Canto” van Ramon 
Gieling is een inspirerende film over de kracht en 
betekenis van die muziek in het leven van negen 
mensen.

 Info: Matthijs Glastra, 06 2129 4143

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.

De boeren en tuinders staan deze weken volop 
in de belangstelling. Het is dan een goede zaak 
dat wij niet buiten hun zorgen blijven staan, 
buitenlui op een afstand. Zaterdag 26 oktober 
is er om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) een 
samenkomst, georganiseerd door Mea Vota en 
de Protestantse Kerk te Huissen, om te delen in 
de vragen en de gaven van land. Een moment 
van bezinning en van dankbaarheid nu de oogst 
binnen is. Het samenzijn sluiten we af met een 
goed glas wijn.

De vruchten van het land 
Samenkomst in “Mea Vota”, Boskoops 
Glorie 33, zaterdag 26 oktober 
Matthijs Glastra

Klei, tegels, keramiek en prachtige muziek
Zaterdag 16 november: najaarsarrangement
's Ochtends naar het Tegelmuseum in Otterlo. 
’s Middags een concert met  pianist Wouter Harbers. 
Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-.
Tijd: 10.00 uur koffie, 10.30 uur welkom. Concert: 14.30 uur, 
Informatie en opgave bij voorkeur per mail: 
concerten@pdcdeherberg.nl. Eventueel: 026-3342225  
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Gemeentecafé: 
Wat weet u van Cuba?
14 november 2019
Ada van Arkel

Rodolfo woont en werkt er. Hij doet heel goed werk 
in zijn gemeente en zorgt met behulp van onze 
financiële ondersteuning voor kleine stapjes 
voorwaarts.  
Maar Cuba is zoveel meer. Sommigen zijn er op 
vakantie geweest. Als vakantieganger zie je meestal 
een rooskleurig beeld van het land en z’n inwoners. 
De keerzijde, die minder rooskleurig is, is de 
dagelijkse werkelijkheid voor bijna alle Cubanen. 
Waar heeft de Cubaanse bevolking dan ‘last’ van? 

De Cubaanse Revolutie was een revolutie in de 
eilandstaat Cuba. De revolutie werd geleid door 
Fidel Castro en diens Beweging van de 26ste Juli en 
resulteerde op 1 januari 1959 in de val van de 
dictator Fulgencio Batista en de vestiging van een 
communistisch regime. Wat heeft dat nu nog voor 
gevolgen voor de samenleving?

Mojito Cocktail
Haal de echte smaak van Cuba in huis: hij ziet er 
goed uit, is fris en is super simpel om te maken: de 
Mojito Cocktail. Het is wel duidelijk waarom deze 
cocktail zo'n succes is. Naast populair is de Mojito 
ook gewoon heel lekker om te drinken. Kent u het 
alcoholvrije broertje Mocktail al? 

Op alle bovenstaande vragen krijgt u antwoord op 
de Cubaanse Avond die een speciale werkgroep 
namens de diaconie aan het voorbereiden is. U 
bent van harte welkom op donderdagavond 14 
november 2019 om 20.00 uur in de pleinzaal.

Nieuwe collectedoelen
De diaconie is op zoek naar ‘nieuwe’ 
collectedoelen. Er is een enorm aanbod van 
organisaties die ons geld goed kunnen gebruiken 
om daar mensen mee te helpen. Maar we hebben 
het liefst een organisatie met een speciale 
betekenis en het liefst ook nog een relatie met 
onze gemeente of gemeenteleden. 
Op dit moment steunen we het werk in Matanzas 
op Cuba via Rodolfo, die hier in het kader van 
Bridging Gaps te gast was. We steunen ook het 
werk van Alie Boven dat zij via de Leprazending kan 
doen in Myanmar. 
Heeft u of weet u iets of iemand in onze gemeente, 
die we financieel zouden kunnen ondersteunen in 
zijn/haar werk: laat het de diaconie weten. We 
staan open voor uw suggestie(s)! 
Namens de diaconie,
Ada van Arkel
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Ledenmutaties 
periode  24-08-2019 t/m 06-10-2019
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Huissen en de 
verbinding met de 
wereldkerk
Matthijs Glastra

In het weekend van 2 en 3 november a.s. zijn 
er opnieuw twee buitenlandse studenten te 
gast in onze gemeente. 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 uitstapje in de 
buurt, vanaf 17.00 uur een samenzijn met 
maaltijd in de kerk. Zondag zullen zij in de 
kerkdienst iets vertellen, na deze dienst zal er 
een presentatie zijn van beide studenten. 
Zondagmiddag wordt afgesloten met een 
maaltijd.
Weet u/je bij alle delen van dit weekend 
welkom !!

Huub Langeweg, Jan Rietveld, Danielle van 
Deutekom en Matthijs Glastra

Retraitedag in het Koetshuis van de Herberg.
We trekken met elkaar een dag lang op met de Psalmen. 
We slaan de Bijbel open, luisteren naar wat de Psalmen ons te zeggen hebben. 
Diewertje Dorr en Arjen Grobbe leiden deze dagen. 
Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan. 
Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9:30-17:00 uur
Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)
Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl

Kom-op-adem-dag: Wandelen 
met de Psalmen
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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 20.00 uur o.l.v. Marieke Peters;
contact: Ruud Viëtor 06-15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam                      telefoon mobiel
Huub Langeweg       3252347 0612444413
Yolanda de Wit        3252959 0654954070
Roelof Smelt             3253920      0620391482
Daniëlle van Deutekom                0657214070
Jonathan van Deutekom              0645674960

Colofon
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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,

Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 9/11 en 4/1/2020
Verschijningsdata: 21/11. 16/1/2020
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

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:
     

         09/10 - 15/10     Yolanda de Wit
         16/10 - 22/10     Huub Langeweg
         23/10 - 29/10     Daniëlle en Jonathan 
         30/10 - 05/11     Roelof Smelt
         06/11 - 12/11     Yolanda de Wit
         13/11 - 19/11     Huub Langeweg
         20/11 - 26/11     Daniëlle en Jonathan
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Kliederkerk Huissen - zondag 27 oktober - 
speurtocht in de kerk !! 

Soms zie ik een kasteel – zouden daar nog steeds ridders wonen? Hoe zouden ze 
leven? In het kinderliedje “In Holland staat een huis” ontdek je wie er allemaal in een 
huis kunnen wonen. Er was eens een jongen die aanklopte bij de kerkdeur: Ligt God 
hier begraven? Hij was best wel een beetje nieuwsgierig naar wat er in het huis van de 
kerk gebeurt. Wat doen ze daar ? 
In Huissen staan een paar kerken en een klooster. Ben jij ook best wel een 
beetje nieuwsgierig naar wat er in een kerk gebeurt? Doe dan mee aan de 
speurtocht in de Protestantse kerk te Huissen, bij het watervalletje.
Datum woensdag 13 november, van 15.30 - 16.30 uur

In Holland staat een huis – speurtocht in de kerk

Dit berichtje staat in het boekje “Sjors Sportief 
2019-2020” voor alle basisschoolleerlingen in 
Lingewaard. Allemaal leuke activiteiten van clubs en 
verenigingen in Lingewaard. Daar hoort de kerk natuurlijk 
ook bij te zijn. Zouden ze komen? Wat vinden ouders of 
grootouders van zo’n berichtje? Hoe lastig is het om te 
midden van alle levensactiviteiten en drukte met 
kinderen tijd (vrij) te maken voor geloven, rituelen, 
levensvragen? Kliederkerk Huissen is zoekend: wat 
kunnen kerken betekenen, wat kunnen we aanbieden, 
waar is behoefte aan? 
De kinderen nodigen we uit voor woensdagmiddag 13 
november. Zondagmiddag 27 oktober is er van 16.30 – 
17.30 uur in de kerk een speurtocht voor ouders, 
grootouders en iedereen die mee wil zoeken (kinderen 
altijd welkom!). Tijdens de speurtocht is er een hapje & 
een drankje – je hoeft verder niets mee te nemen. Maar 
wel komen hoor!!
En van te voren even laten weten als je komt: super!

Voor info : Ellen Tijmes, 06 1676 4999 en Matthijs 
Glastra, 06 2129 4143

Tekening Milan



Horen, stilstaan bij de woorden
 
Horen, stilstaan bij de woorden,
die ons richten op een stem
die verdoofde oren opent,
ons weer aan het roepen went.

Zoeken, speuren in de boeken
naar het oeroude verhaal
waarin mensen wegen zoeken
met die stem als klopsignaal.

Volgen, blijven in het voetspoor
van de man uit Nazareth
die ons als een vriend behoedzaam
uit de greep van wanhoop redt.

Zingen, danken voor het leven
waarin liefde hoogtij viert
en Gods Naam ons zonder vrezen
als een trouwe schaduw siert.

Henk Jongerius


