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Gesprekskring over 
Dietrich Bonhoeffer
Matthijs Glastra

Kun je als modern mens eigenlijk nog wel 
geloven? Maakt de ballast van al die 
traditionele christelijke beelden en woorden 
geloven niet veel te zwaar? 
De godsdienstsocioloog Gerard Dekker, 
geïnspireerd door het gedachtegoed van 
Dietrich Bonhoeffer, zocht naar een nieuw 
verstaan van die christelijke traditie, ‘een 
verlicht geloof’. Geloven is leven in vrijheid en 
verantwoordelijkheid, is leven voor de ander. 
In twee citaten op de omslagflappen van dit 
kleine boekje laat Dekker direct merken hoe 
Bonhoeffer hem daarbij geholpen heeft. 
“Christen-zijn betekent niet op een bepaalde 
manier religieus zijn, maar het betekent mens-
zijn” en “Als u het onvergankelijke wilt, houdt u 
dan aan het vergankelijke; als u het eeuwige 
wilt, houdt u dan aan het tijdelijke; als u God 
wilt, houdt u dan aan de wereld.” Dekker 
beëindigt zijn boek met tien kenmerken van 
een verlicht, modern geloof.

Boek: “Verlicht geloof – geloven in de geest van 
Dietrich Bonhoeffer”, Gerard Dekker
Data: woensdagavond 5 februari – 19 februari – 
4 maart van 20.00 – 21.30 uur
Info: Matthijs Glastra, 06 2129 4143, 
matthijsglastra@kpnmail.nl

ONTMOETINGSMIDDAG 
20 JANUARI – FILMMIDDAG
Matthijs Glastra

Een aantal keren per jaar organiseert de Protestantse 
Kerk Huissen een ontmoetingsmiddag. Tijd voor 
ontmoeting, een kopje koffie of thee en elke keer een 
activiteit. Maandag 20 januari starten we het derde 
seizoen met de film “Happy Go Lucky”.

De derde maandag van januari (20 januari!) heeft de 
naam Blue Monday gekregen. Buiten is het grijs en 
koud; veel van onze goede voornemens hebben al weer 
schipbreuk geleden. Volgens velen de meest vreselijke, 
sombere en depressieve dag van het jaar. 
Kom daarom naar de film “Happy Go Lucky” over de 
goedlachse Poppy, een 30-jarige lerares in een grauwe 
wijk in Londen. Alleenstaand, optimistisch en wat er 
ook om haar heen gebeurt: zij bekijkt het leven in alle 
omstandigheden door een roze bril. Soms best irritant 
opgewekt, maar onder het komische oppervlak gaat 
een diepere emotionele lading schuil. Haar chagrijnige 
en gefrustreerde rijschoolhouder brengt ze daarmee tot 
diepe wanhoop.

De kerk is open om 14.00 uur, de film start om 14.30 
uur. U bent van harte welkom! Voor info en/of vervoer: 
Matthijs Glastra, predikant@pknhuissen.nl
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Zondag 19 januari 2e zondag Epifanie
Voorganger: Ds. B. Grandia
Collectes:  Mensenkinderen Oost-Europa / 
Pastoraat en Eredienst / Project Palestina (Grandia)

Zondag 26 januari 3e zondag Epifanie
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / JOP

Zondag 2 februari 5e zondag Epifanie
Dienst van Schrift en Tafel
mmv de Cantorij
Voorganger: Ds. J. ter Avest
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / 
Kerk in Actie – Oeganda

Zondag 9 februari 6e zondag Epifanie
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e. O. / Pastoraat en 
Eredienst / Catechese en educatie

Zondag 16 februari 7e zondag Epifanie
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie – Kameroen

Zondag 23 februari 8e zondag Epifanie
Voorganger: Ds. F. van de Hoek
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / 
Kerk in Actie – hulp ongedocumenteerden

Zondag 1 maart 1e zondag Veertigdagentijd
Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de cantorij
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Rodolfo La Marina

Zondag 8 maart 2e zondag Veertigdagentijd
KOM ERBIJ VIERING 
Voorgangers: pastor Victor Bulthuis en Ds. Matthijs 
Glastra  
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Missionair werk

Zondag 15 maart 3e zondag Veertigdagentijd
Voorganger: Ds. Frank Leever, Houten 
Collectes: Stoelenproject De Duif/ Pastoraat en 
Eredienst / mensenkinderen Oost-Europa

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

Agenda  Zie ook zondagsm@il

20 januari  14.00u Ontmoetingsmiddag
21 januari  20.00u Kruiskerk Arnhem Studieavond 
        “De Joodse wortels van het Christelijk geloof ”
5 februari  20.00-21.30u Gesprekskring Bonhoeffer
6 februari   19.30u Film
9 februari   14.00-15.00u Kliederkerkclub
9 februari   16.30-18.00u Bijbelse miniaturen
17 februari  17.00-19.00u Eten in de Kerk
19 februari  20.00-21.30u Gesprekskring Bonhoeffer
4 maart  20.00-21.30u Gesprekskring Bonhoeffer
5 maart 20.00u Theatervoorstelling Angeren
12 maart 19.30u FilmInhoud
2.    Gesprekskring Bonhoeffer/ Ontmoetingsmiddag     
3.    Van de redactie / Kerkdiensten / Agenda
4/5  Column Ds. M. Glastra
6/7  Shelly Goes muzikaal      
8.     Een ontmoeting met....     
9.     Bijbelse miniaturen / Tent of Nations     
10.   Drie films
11/14 Kerbalans 2020        
15.   Uit de Kerkenraad / Wij gedenken   
16.   Kliederkerkclub / Theatervoorstelling
17.   Vacature commissie / Voedselbank    
18.   Kerk in beeld        
19.   Aly naar Myanmar / Cuba
20.   Bonkaarten / Eten in de kerk / Studieavond  
21.   Opbrengsten collecten / Bedankt /Ledenadmin.     
22.   Colofon / Adressen
23.   Kerstontmoeting    
24.   Geef voor je kerk

Van de redactie
Herman Schimmel

In dit nummer legt Matthijs Glastra uit waarom 
“God gratis” is, Pro Deo. Dat lijkt in tegenstelling 
tot de aandacht die, een aantal bladzijden 
verderop, er is voor de Actie Kerkbalans 2020. De 
Kerkrentmeesters vertellen wat hen beweegt om 
zich in te zetten voor de kerk. Een kerk die, volgens 
Shelly Goes, hier heel anders is dan in Indonesië. 
“Meer met elkaar doen”, adviseert zij ons. In 
soortgelijke bewoordingen zeggen de 
kerkrentmeesters dat ook; de kerk zijn we met 
elkaar. Laten we samen de goede balans vinden. 
Veel leesplezier!

ONTMOETINGSMIDDAG 
20 JANUARI – FILMMIDDAG
Matthijs Glastra
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Pro Deo - God is gratis
Matthijs Glastra

Ik schud de moppen niet uit mijn mouw en ik onthoud ze nauwelijks. Maar nu ik mij aan het schrijven zet 
van dit ‘kerkbalans-nummer’ van Sjaloom! waarbij we als redactie als werktitel bedachten “Pro Deo” … 
schiet mij opeens een hele oude mop te binnen. Een dominee, pastoor en rabbijn vertellen elkaar hoe in 
hun geloofsgemeenschap met collectegeld wordt omgegaan. Voor jezelf collecteren is natuurlijk ‘not 
done’, want alles wat we doen is toch voor God, pro Deo! Dus hoe moet dat nou met die collecte. “Nou, 
zegt nummer een, ik trek een grote streep op de grond, gooi de 
collectezak omhoog en het geld dat links van die streep valt is 
voor God, rechts mogen wij het zelf houden”. “Bij ons bijna 
hetzelfde, zegt nummer twee, wij trekken een cirkel op de grond 
(soms wat groter, dan weer wat kleiner), gooien de collectezak 
omhoog en het geld dat in de cirkel valt is voor God, de rest voor 
ons”. Nummer drie schudt zijn hoofd. “Ik gooi de collectezak om-
hoog en wat God nodig heeft moet hij er zelf maar uithalen, wat 
weer naar beneden  valt blijft van ons”.

Geld en mammon, en de slimme trucs van lijnen en cirkels die mensen bedenken om voor zichzelf een 
zekere verantwoording daarin te vinden. “Geld is de wortel van alle kwaad” lees ik in de Bijbel. Jezus 
kiepert de tafeltjes van de geldwisselaars ondersteboven, wegwezen hier! “Rijkdom is een zegen van 
God” staat er op een tegeltje bij een oudtante. “Het protestantisme is de wortel van het kapitalisme” 
schreef Max Weber. Monniken die de gelofte afleggen om in armoede zonder bezit te leven. En een 
dakloze zwerver vertelt dat hij er principieel voor gekozen heeft om niet te betalen voor een plek om te 
wonen. ‘Want’, zegt hij, ‘God geeft ons de aarde gratis, dan mag de overheid daar geen geld voor vragen’. 
Een opmerkelijke gedachte. Daarmee paste hij niet in onze maatschappij, maar hij had wel een punt. De 
toespraak van indianenhoofdman Chief Seattle “Kun je de lucht bezitten? Alles op deze aarde is heilig 
voor mijn volk”. Geld maakt niet gelukkig, maar wel fijn -en gemakkelijk- als je het hebt . . .

Geld is een middel, geen doel. Het is door mensen verzonnen, als een ruilmiddel. Een soort bitcoin, geen 
idee wat het nu precies waard is. Maar met geld kunnen we het principe van ‘voor wat hoort wat’ in de 
praktijk brengen. Ik wil best iets doen hoor, maar wat krijg ik er voor (terug)?? Als jij mij niet terugbetaalt, 
iets teruggeeft – waarom zou ik dan wat voor jou doen??
Niets voor niets, dat is onze (leef)stijl. Niet per se slecht, maar het is een vrij hard en gesloten systeem 
van belonen. Mensen die niets hebben kunnen niet zo makkelijk aanschuiven en meedoen. Het vergroot 
de positie van mensen die geld hebben. Verschillen in de wereld blijven bestaan, worden zelfs groter. 
Geldstromen en vluchtelingenstromen kruisen elkaar. Zorg voor mensen wordt uitgedrukt in geld en 
minuten. 

Is geld wel zo grappig als de openingsmop een beetje suggereerde? Wat betekent in onze wereld de term 
“Pro Deo”. Het is vanouds de aanduiding voor diensten die ‘gratis’ worden verricht. De uitdrukking vindt 
haar oorsprong in de opvatting dat goede werken aan de armen die door hen niet betaald kunnen 
worden, uiteindelijk door ‘God’ zullen worden beloond.
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Maar om die arme mensen daar niet op te laten wachten tot ze voor God verschijnen, zijn er mensen die 
nu al geven en doen wat deze arme mensen nu nodig hebben. Om deze mensen niet aan hun lot of God 
over te laten, doe ik nu wat gedaan moet worden. Ik doe het niet voor de beloning, voor het geld – ik 
doe het voor jou. Ik doe dat ‘pro deo’, écht (geloof me !!) om er niets voor terug te krijgen. Je zou 
kunnen zeggen: pro deo - dan speel ik een beetje ‘voor God’.

De zanggroep Pro Deo legt op Internet uit wat hun naam betekent: "Voor niets, gratis. Zo willen wij 
zingen ter ere van Jezus Christus, die zichzelf in liefde gegeven heeft en wij doen dat gratis, voor niets. 
We hopen natuurlijk wel dat ons zingen jouw hart raakt, zodat we niet voor niets hebben gezongen”.
Wat is de macht, wat is de kracht van geld, wat betekent ‘Pro Deo’? Als ik het probeer te verbinden met 
de actie kerkbalans twee dingen:
1. Voor wat hoort wat – speelt dat mee als u aan kerkbalans meedoet? 
    Wat zou u graag   terug willen ontvangen? Of speelt dat helemaal niet mee??
2. De armen konden niet betalen – in onze tijd zijn er dingen die niet met geld 
    zijn uit te drukken. 
Leven, liefde, verdriet, geluk en geloven zijn geen dingen die je in geld kunt 
uitdrukken. ‘Pro Deo’ wordt nu vaak in verbinding gebracht met de kerk, 
vrijwilligerswerk en advocaten. Geloven, zorg voor de medemens, rechtvaar-
digheid. Drie dingen die onbetaalbaar zijn, niet in geld uit te drukken. Vreselijk 
als het recht zou luisteren naar wie het meeste geld heeft! Dat bij ‘zorgen voor 
elkaar’ vrijwilligers de gaten moeten vullen die een samenleving laat vallen. 
Pro Deo – jij telt mee als mens zoals je bent. Jij mens, jij bent onbetaalbaar. 
En ik God wil er zijn voor jou, royaal, gul, dat is de munt van het Koninkrijk van 
God. Zoiets, dat is pro Deo. En je daarvoor inzetten in een kerk mag best wat 
kosten, dat kan niet gratis. Maar God is en blijft altijd gratis.

God is de wind, jongen
die door je haar waait

God is de zon, jongen
die je gezicht verwarmt

God is geen bijl,
God is geen wet
God is geen standbeeld
God is geen oordeel

God is een vlok
God is een sneeuwvlok
die op je hand smelt

God is een woord
God is een naam
die in je hart woont

God is gratis

              Herman van Veen
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Shelly Goes muzikaal actief bij Indonesische kerk
“Ik heb mijn hele leven al gezongen”.
Tekst: Herman Schimmel, foto's Shelly Goes en Herman Schimmel

Elders in dit nummer leest u over de actie Kerkbalans. Om die actie soepel te laten verlopen heb je 
niet alleen veel vrijwilligers nodig maar ook een goede ledenadministratie. Voor onze gemeente 
wordt deze ledenadministratie al een aantal jaren verzorgd door Shelly Goes. “Ik werkte eerst in de 
oude Koepelgevangenis in Arnhem, maar toen die ging sluiten ben ik niet mee verhuisd naar 
Zwolle. Daardoor had ik meer tijd en doe ik nu de ledenadministratie vanaf 2013”, zegt Shelly Goes. 

“Ik werk met een centraal systeem van de 
Protestantse Kerk Nederland, gevestigd in 
Utrecht. Van daaruit krijg ik de mutaties door 
die ik dan verwerk. Onze kerk heeft ongeveer 
500 ingeschreven leden. Het is belangrijk om dat 
goed bij te houden want voor ieder lid dragen 
we ook bij aan de Protestantse Kerk Nederland. 
We hebben een paar jaar geleden dat bestand 
goed opgeschoond en nu houden we het goed 
bij. Ik zorg ook dat de informatie van mensen die 
nieuw komen wordt doorgegeven aan de 
pastoraal medewerker die dan de mensen kan 
verwelkomen en bezoeken.” 

Contactadvertentie
Haar uiterlijk en haar accent verraden dat Shelly 
oorspronkelijk uit Indonesië komt. De ouders 
van Shelly komen van de Molukken en Shelly is 
geboren in Zuid Celebes. Daarna heeft zij haar 
jeugd doorgebracht op West-Java.  Shelly leerde 
Jan bij toeval kennen via correspondentie. Jan 
reageerde op een contactadvertentie die 
eigenlijk gericht was aan een vriendin van Shelly. 
Deze vriendin wilde graag een Nederlandse man 
en zij kreeg zoveel reacties dat deze vriendin de 
brieven verdeelde onder andere vriendinnen, 
onder wie een vriendin van Shelly.  

“Mijn goede vriendin kreeg toen wel veertig 
brieven. Ik kreeg er ook een paar.” Bij toeval 
belandde de brief van Jan pas maanden later via 
allerlei anderen bij Shelly. “Er is wel een jaar 
overheen gegaan, voordat ik reageerde naar 
Jan.” De vrouw die destijds de advertentie zette 
is nooit met een Nederlander getrouwd maar 
uiteindelijk met een Indonesische man.

Nadat ze elkaar een jaar schreven kwam Jan 
in 1995 naar Indonesië en in datzelfde jaar 
kwam Shelly met Kerst naar Nederland om 
kennis te maken met Jan en zijn familie. Jan 
zijn reactie was ‘met jou wil ik wel oud 
worden’. “In 1996 is Jan naar Indonesië met 
vakantie gegaan, toen ook mijn ouders nog 
leefden. Zij spraken ook Nederlands en ik in 
het begin helemaal niet. Jan vroeg mij om te 
verhuizen naar Nederland. Mijn eerste 
kennismaking was met sneeuw en ijs, dat was 
wel wennen. Het was toen heel koud! Wij 
trouwden in 1996 in de kerk in Indonesië en 
een jaar later voor de wet in Nederland.” 
Beide foto’s hebben nu nog een prominente 
plaats in de woonkamer van Shelly en Jan.
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“Toen ik hier kwam zeiden mijn ouders dat ik in 
ieder geval naar de kerk moest blijven gaan. 
Samen met Jan hebben we rondgekeken en 
nadat we eerst in de katholieke kerk hier op het 
Zand hadden gekeken, kwamen we bij de 
Protestantse kerk.” Bij een dienst in de 
uiterwaarden maakte Jan kennis met Dirk van 
Embden. “En via die kennismaking kwamen we 
uiteindelijk bij onze kerk”, vertelt Shelly. “Hij 
nodigde mij ook uit om lid te worden van de 
cantorij en sinds die tijd zing ik ook mee. Ik heb 
mijn hele leven gezongen”, zegt Shelly. “Als kind 
ging ik al elke zondag naar de kerk in Indonesië 
en zong ik mee in het zondagsschool koor en 
daar in het jeugdkoor. Mijn vader heeft in 
Indonesië ook nog een familiekoor opgericht." 

Dirigent
Naast de cantorij zong Shelly in die periode ook 
nog een paar maanden mee in Promises. “Maar 
ik leidde intussen ook een Indonesisch koor in 
Arnhem, dus die combinatie lukte toen niet 
meer.” Shelly is nu actief als dirigent van een 
vocaal ensemble Our Voices en het koor GKIN 
Arnhem-Nijmegen (het koor heet de Geraje 
Kristen Indonesia Nederland, de Indonesisch 
Nederlandse kerk).

Wat is er nou anders in de Nederlandse kerk ten 
opzichte van de Indonesische kerk? “In onze 
kerk in Indonesië komen veel mensen en 
iedereen wil zingen of muziek spelen. Hier in 
Huissen was vroeger alleen de cantorij en nu 
ook nog Promises. In Indonesië hebben mijn 
drie broers allemaal een eigen koor omdat de 
gemeente zo groot is, een mannenkoor, een 
vrouwenkoor, een jeugdkoor. In Indonesië doen 
we veel meer dingen samen, er is veel 
gezelligheid. Hier gaat iedereen na de dienst 
weer snel weg maar in Indonesië wordt er 
daarna samen nog veel gedaan. Het zou mooi 
zijn als de mensen met elkaar meer doen.”

Our Voices uit Arnhem

Shelly dirigeert het GKIN-koor
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Een ontmoeting met .......Paulus de tentenmaker
Bartje Abbo

Paulus, ook wel Saulus genoemd, komt in het 
Nieuwe Testament – in de Handelingen der 
Apostelen – in beeld wanneer de ‘mensen van de 
Weg’, volgelingen van Jezus, door tegenstanders 
worden vervolgd. Bij de steniging van Stefanus 
past hij op de kleren van stenigende getuigen, 
waaruit blijkt dat hij met deze steniging instemt.
Geboren uit joodse ouders, kreeg Paulus 
onderricht in het joodse geloof en klom op tot 
Farizeeër. 
In zijn grote ijver en trouw aan zijn opleiders in 
Jeruzalem, gaat hij met een machtiging op weg 
naar Damascus om volgelingen van Jezus te 
arresteren. Onderweg maakt Jezus hem duidelijk 
dat hij met bovenstaand doel voor ogen ziende 
blind is: een niet zachtzinnige bekering, die hem 
van een vervolger maakt tot een vurig apostel/
evangelist van de voorheen zo furieus bestreden 
Jezus Christus.

Uit dertien brieven in het Nieuwe 
Testament blijkt dat mede door zijn 
toedoen gemeenten zijn ontstaan. De 
brieven getuigen van zijn betrokkenheid bij 
het wel en wee van deze gemeenten.
Een bijzonderheid die Paulus voor de 
mensen tot een onafhankelijke apostel 
maakte, is zijn beroep: tentenmaker. Hij 
blijft al evangeliserend voorzien in eigen 
onderhoud.

Een tent – een schuilplaats – een woning, 
allemaal Bijbelse termen, zowel praktisch 
als met een bijzondere toekomstvisie. 
Schuilen in een tent, die je mee kunt 
nemen voor onderweg. Zo kan een mens 
ook schuilen bij God: Psalm 91 getuigt 
hiervan. Paulus verbleef meerdere keren in 
gevangenschap. Misschien overdacht hij 
deze Psalm dan wel en was er, ook voor 
hem, zelfs in de donkerste kerker die 
(zichtbare) ‘schaduw des Almachtigen’.

Beeld van Paulus op het St. Pieterplein in Rome, gemaakt
door Adamo Tadolini (1788-1868)



9Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Collectedoel Tent of Nations, zondag 19 januari 2020:
 ‘Wij weigeren vijanden te zijn. Kom en zie, ga en vertel.’
Diakonie

In 2013 kwam ik voor het eerst bij ‘The Tent of 
Nations’ tijdens een ‘kom en zie, ga en vertelreis’ 
onder leiding van Meta Floor. Sindsdien ben ik er 
nog twee keer geweest. The Tent of Nations ligt vlak 
bij Bethlehem. De heuvel van zo’n 42 hectare is 
eigendom van de familie Nassar. Er groeien druiven, 
amandelbomen en olijven. Ik ontmoette daar 
Daher, de oudste van de gebroeders Nassar. Hij 
leidde ons rond over zijn land, vertelde ons trots 
over zijn ouders en grootouders. Het land was in 
2016 honderd jaar in bezit van de familie. Ze 
bezitten de eigendomspapieren uit de Ottomaanse 
tijd. De Israëlische overheid heeft hun land tot 
staatsland verklaard. Dat kan als er een ‘militaire 
noodzaak ’ is om land tot staatsland te verklaren. 
Als de muur gebouwd wordt, moet daar een 
veiligheidszone om heen zijn. Het land dat in die 
zone ligt wordt afgepakt van Palestijnse boeren. Dat 
dreigt nu ook voor de familie Nassar.

Geweldloos verzet: Weigeren om een vijand te zijn
 De familie Nassar verzet zich geweldloos tegen 
deze onteigeningspoging. Ze gaan door met het 
aanplanten van bomen. Ze gaan door met het 
maken van plannen om van de heuvel een 
vredesproject te maken. Vooral Daoud (David) 
Nassar en zijn vrouw Jihan zijn daar mee bezig. Ze 
organiseren zomerkampen voor kinderen, weken 
om olijven te plukken en boomplantweken. Jihan 
werkt aan een onderwijs- en computerproject voor 
Palestijnse vrouwen in een nabijgelegen dorp. De 
familie Nassar heeft geen toestemming om boven 
de grond te bouwen. Gelukkig is er een aantal 
grotten op hun terrein. Als het niet bovengronds 
mag dan maar ondergronds. Dat raakt me. Ze zijn 
afgesneden van water en elektriciteit. 

Toch hebben ze elektriciteit via zonnepalen en 
water dank zij de grote cisternen op hun land. Ze 
leven als Lutherse christenen vanuit de tekst 
‘overwin het kwade door het goede’. Dat proef je en 
ervaar je als je op hun land rondloopt. Hier op dit 
heuveltje bij Bethlehem ervoer ik iets van het 
visioen van Jesaja en Micha (Jesaja 2 en Micha 4). 
Tijdens het eeuwfeest in 2016 ervoer ik met al die 
mensen uit verschillende landen, behorend tot 
verschillende kerken of helemaal geen kerk, in de 
open lucht de grote verbondenheid met dit 
vredesproject. Toen ik in 2013 thuis kwam, voelde 
ik in mezelf de diepe wens om die twee volkeren 
Israël en Palestina dichter bij elkaar te brengen. Op 
dit moment kies ik er voor te doen wat de 
Palestijnse christenen ons vragen: Kom en Zie, ga en 
vertel. Vandaar dit artikel. Om u uit te nodigen 
hetzelfde te doen. Ik ben heel dankbaar voor uw 
steun en dank u daar hartelijk voor namens de 
familie Nassar. 

Steun aan The Tent of Nations

Wie dit mooie maar bedreigde project wil steunen, 
kan dat doen door donateur te worden en een 
(jaarlijkse of eenmalige) gift te storten op 
NL75TRIO0391082221 van Stichting Vrienden van 
Tent of Nations Nederland te Ede. Voor meer info, 
zie de mooie website: www.tentofnations.nl 
Ds. Bram Grandia (bramgrandia48@gmail.com), 
bestuurslid van de stichting.

familie Nasser

“Bijbelse miniaturen”
Carel ter Linden schreef een 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 9 februari lezen we  over Mozes , hoofdstuk 26 en 27 , Mozes’ roeping én de naam van God.
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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Drie filmavonden over schuld en vergeving
Matthijs Glastra

6 februari – “La fille inconnue”, Luc en Jean-Pierre Dardenne , België 
2016

Een jonge vrouwelijke arts Jenny doet niet open wanneer na sluitingstijd 
aangebeld wordt. Een paar dagen later wordt ze bezocht door de politie, 
die zegt dat de jonge migrante die aanbelde dood is aangetroffen. 
Jenny raakt verstrikt in haar schuldgevoel en begint een zoektocht om in 
ieder geval de naam van de migrante te vinden. Als arts heeft ze geleerd 
dat je -om een goede diagnose te stellen- jouw emotionele 
betrokkenheid moet uitschakelen. Maar lukt dat als iets jou zo 
persoonlijk raakt? Een menselijk drama met politieke weerhaakjes: hoe 
verantwoordelijk (schuldig) zijn wij voor de dood van deze migrante?

12 maart “Manchester by the sea”, Kenneth Lonergan , 
Amerika 2016

Na het plotse overlijden van zijn broer Joe krijgt de 
teruggetrokken levende klusjesman Lee de voogdij over zijn 
neefje Patrick. De zorg voor de jongen betekent ook dat hij 
weer moet deelnemen aan het leven en familie, iets wat hij 
juist bewust had weggestopt en opgegeven. Langzaamaan 
komen we steeds meer te weten over de loodzware schaduw 
van de schuld die zijn leven inkleurt. Wat kapot is, blijft kapt. 
Of is er ruimte voor een nieuw begin?

Wat doet intens verdriet met een mens? “Secret 
sunshine” geeft het antwoord: het leidt tot diepe 
eenzaamheid. In het meeslepende psychodrama 
worstelt een vrouw met de gruwelijke klappen die het 
leven aan haar uitdeelt. Nadat haar man bij een auto-
ongeluk is omgekomen, verhuist Shinae met haar 
zoontje naar Miryang (“Geheime zonneschijn”). Dan 
wordt het zoontje van Shinae gekidnapt en vermoord. 
Hoe verder te leven? Bij een zingende en biddende 
religieuze groep vindt ze troost en besluit naar de 
gevangenis te gaan om de moordenaar van haar kind 
te vergeven. 

Plaats: Protestantse Kerk Huissen
Tijd: 19.30 uur
Info: Matthijs Glastra, 06 2129 4143

23 april “Secret Sunshine”, Lee Chang-dong , Zuid-Korea 2007



Klaas Nienhuis
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Klaas werd geboren en getogen in Winsum 
(Groningen), en groeide op met drie broers in een 
socialistisch gezin. “Op mijn 17e kwam ik Janny 
tegen en dat is nooit meer overgegaan. Wij hebben 
twee lieve dochters, een slimme schoonzoon en vijf 
prachtige kleinkinderen.”

Na twaalf jaar Philips volgde Klaas zijn ‘roeping’ en 
begon een opleiding aan de politieacademie. Na 
zijn opleiding volgde plaatsing te Huissen. “Ik 
werkte hier elf jaar als wijkagent, om vervolgens 
aan de slag te gaan als voorzitter van de centrale 
ondernemingsraad van de Rijkspolitie te Voorburg. 
Bij de start van de Regionale politie (1991) kwam ik 
te werken bij het Korps Landelijke Politiediensten te 
Driebergen. Eerst als senior adviseur mobiliteit en 
de laatste jaren als programmamanager Integriteit.”
De meeste mensen kennen Klaas als een sportman. 
“Mijn vrije tijd vulde ik voor een groot deel met 
duursporten. Daarnaast vond ik zitting hebben in 
verschillende besturen ook belangrijk.

Waarom ben je lid van het College van 
Kerkrentmeesters?
Klaas: “Door de vacaturecommissie werd er een 
beroep op mij gedaan, om ouderling/
kerkrentmeester te worden. Omdat ik mij thuis voel 
in onze kerk, heb ik daarop positief gereageerd. In 
deze rol heb ik de mogelijkheid om een bijdrage te 
leveren aan het functioneren van de kerk. Dus op 
een verantwoordelijke wijze de financiële middelen 
in te zetten voor een mooi Godshuis en het 
welbevinden van de kerkgangers. Ik vind het een 
voorrecht om dit te doen.”

11Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

23 april “Secret Sunshine”, Lee Chang-dong , Zuid-Korea 2007

Tegelijkertijd met de ontvangst van deze uitgave van 
Sjaloom! ontvangt u ook een brief (of mail) waarin 
wij u vragen een bijdrage te geven voor de Actie 
Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk”. 
Onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van onze leden, van mensen zoals u en ik. 
Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar 
samen veel tot stand kunnen brengen. 

Samen zijn we “onze kerk”. Maar plannen kosten 
geld. Om meer inzicht te krijgen in het werk achter 
de schermen stellen de leden van het College van 
Kerkrentmeesters zich aan u voor en vertellen zij 
waarom ze dit werk doen. En u weet dan precies 
wie er verantwoordelijk zijn voor ons 
huishoudboekje. 
Maar natuurlijk zijn zij niet de enigen die werken in 
de kerk. Denk u ook eens aan de diakenen, de 
pastorale medewerkers, de kosters, de organisten, 
de dames die voor de bloemen zorgen, kortom u en 
ik, samen zijn we onze Kerk.

"Op een 
verantwoorde 

wijze de financiële 
middelen 
inzetten"

 2020

“Geef 
voor je kerk”
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Roelof Smelt, 
administrateur PKN Huissen

Roelof werd geboren in Vriezenveen (Twente) maar 
groeide op in Barneveld, trouwde in 1975 met Ada en 
woont sinds 1978 in Huissen. “Ik werkte in de 
bankwereld, later bij een financieel adviesbureau en 
nog weer later een eigen administratiekantoor. “We 
woonden nog maar net in Huissen of de toenmalige 
predikant (Egbert van Veldhuizen) stond al op de 
stoep om ons er kerkelijk bij te betrekken.”

“Voor ons was het wel wennen”, zegt Roelof, “vanuit 
een ‘zware’ gemeente naar een gemeente die al bezig 
was met Samen op Weg maar het sprak ons aan.”
Roelof werd voorzitter van de diaconie dat hij ook nog 
een tijdje combineerde met het voorzitterschap van 
de kerkenraad. Hij was 12 ½ jaar koster en nu al weer 
zo’n 6 jaar administrateur van onze gemeente. 
“Verder breng ik Sjaloom rond, bewerk de wekelijkse 
liturgie  en val in als koster.”

Zijn liefde ligt vooral bij administrateur zijn. “Je bent 
dan voor mijn gevoel bijna overal bij betrokken."  De 
actie kerkbalans is daarvan  voor hem een belangrijk 
onderdeel; in de voorbereiding maar ook in de 
nabewerking en afloopcontrole gaat enorm veel tijd 
zitten.

“Sinds een drietal jaren ben ik officieel met pensioen. 
De ‘vrijgekomen’ tijd vul ik in met ‘werk voor de kerk’. 
Dit lijkt zwaarder dan dat het is. Ik vind het leuk en het 
geeft richting aan mijn leven. De vrijgekomen tijd gaat 
ook op aan vakantie in ons huis in Tsjechië, rust en 
ruimte;  wandelen in de vrije natuur en het ontvangen 
van familie en vrienden uit Huissen."

De kerk is waar men zich door liefde laat leiden,
en leeft van vergeving voor een nieuw begin; 
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
Waar ieders verleden een toekomst vindt.  

De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
En ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwd en verblijdt. 

Ruud Viëtor
penningmeester College van Kerkrentmeesters

Ruud is geboren in Arnhem en getogen in Huissen. 
Getrouwd met Wilmy. “Samen hebben we twee 
mooie kinderen, Marieke en Wouter.”
Ruud werkt als projectmanager bij bureau 
Royalhaskoning DHV in Nijmegen. “Maar ik ben 
daar zelden te vinden. Op dit moment ben ik drie 
tot vier dagen werkzaam op Schiphol en werk de 
rest van de dagen vanuit huis.”
Waarom ben je lid van het College?
Ruud: “Nadat ik Wilmy heb leren kennen heb ik 
ook mogen ervaren (en leren) wat geloof in een 
persoonlijk leven kan betekenen. Na kennismaken 
met de zondagsdienst en het gemeente zijn, werd 
ik ook nieuwsgierig naar de organisatie daar 
omheen. Vandaar dat ik in 2009 ben toegetreden 
tot het college van kerkrentmeesters, eerst voor 
de bouwzaken maar nu alweer jaren als 
penningmeester. Ook ben ik één van de 
samenstellers van Zondagsm@il en ben voorzitter 
van Promises. Ik wil iedereen meegeven die (n)iets 
heeft met het geloof: Doe wat je gelooft en geloof 
in wat je doet."



Berend R. Smit,
kerkrentmeester College van Kerkrentmeesters.

“Sinds 1976 zijn Ria en ik verbonden met de 
Protestantse, toen nog Nederlands Hervormde 
Kerk, van Huissen”, vertelt Berend Smit. “Voor de 
kindernevendienst en als kerkvoogd van de 
toenmalige  NH-kerkvoogdij.” 
Berend zette toen als voorzitter de handtekening bij 
de overdracht van have en goed van de NH kerk in 
het samenwerkingsverband tussen hervormden en 
gereformeerden in Huissen. "Dat was de basis van 
het feitelijke ontstaan van onze huidge PKN 
gemeente." 
“Persoonlijk heb ik dit moment als heel bijzonder 
ervaren”, zegt Berend, “niet alleen afscheid nemen 
van het vertrouwde waar ik mee opgegroeid was, 
maar ook het besef dat wij elkaar keihard nodig 
hadden om te kunnen groeien én zoals nu, te 
kunnen blijven bestaan.” Berend is als 
kerkrentmeester functioneel verantwoordelijk voor 
de gebouwen, verzekeringen, contacten met de 
gemeente Lingewaard en diverse gespecialiseerde 
bedrijven die de kerk helpen het gebouw in goede 
staat te houden of te laten voldoen aan de gestelde 
wettelijke eisen. 

Berend: “Als ambtsdrager voel ik mij prettig in deze 
functie en heb daadwerkelijk het gevoel dat ik een 
bijdrage kan leveren aan ons college en onze 
gemeente in het bijzonder. Toekomstgericht denken 
en handelen in een tijd van ontkerkeling en 
vergrijzing vraagt moed en durf, maar ook 
vertrouwen in elkaar. Daar hebben wij elkaar voor 
nodig, niet alleen de leden van ons college, onze 
predikant of overige ambtsdragers maar iedereen 
die zich betrokken voelt bij het wel en wee van onze 
gemeente. Afgelopen maand werd ik tijdens de 
dienst geraakt door het hiernaast afgedrukte lied 
van Sytze de Vries. Deze woorden sluiten aan bij 
mijn gevoel van ambtsdrager zijn in onze gemeente 
en een opdracht voor eenieder van ons, steeds 
weer opnieuw." 
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Ria Berends
secretaris College van Kerkrentmeesters.

"Mijn oorsprong ligt in Enschede, opgegroeid in een 
warm christelijk gezin", zegt Ria Berends, secretaris 
College van Kerkrentmeesters "Mijn vleugels 
brachten me naar Ethiopië waar ik met Peter samen 
onze toekomst begon. We kregen twee prachtige 
dochters die nu ook al uitgevlogen zijn, dus nu weer 
tijd voor samen."

Ria werkt 20 uur 'met mijn hart' als  beleids-
coördinator VPTZ-Betuwe en daarnaast 20 uur 
'met mijn hoofd' als  financieel medewerkster van 
een fiscaal advies bureau. "Als vrijwilliger vervul 
ik de rol van secretaris in het College van 
Kerkrentmeesters, ben ik secretaris van de 
werkgroep Kerkbalans en redactielid van Sjaloom!", 
vertelt Ria. 
"In december hoop ik de opleiding van 
stervensbegeleider af te ronden. De afgelopen jaren 
heb ik helaas mijn naaste familieleden verloren. In 
die moeilijke maar waardevolle jaren heb ik ervaren 
dat ieder mens na een waardig levenspad recht 
heeft op een waardige laatste wandeling. 

Waarom ben je lid van het College van 
Kerkrentmeesters? "Mijn vader was of ouderling of 
diaken. Het kerkenwerk is me met de paplepel 
ingegeven. Dus eigenlijk probeer ik op mijn manier 
zijn werk voort te zetten en een steentje bij te 
dragen aan onze kerk. Want kerk zijn doe je met z'n 
allen.
En ik ben van oorsprong secretaresse dus die 
werkzaamheden liggen me aan het hart. Verder 
werk ik in een fantastisch team, dus ook nog eens 
leuk om te doen."
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Kerkbalans - de financiën

In 2018, 2019 en 2020 is een aantal investeringen 
(herinrichting kerkzaal) voorgenomen. Deze investeringen 
zijn zodanig groot (€ 36.300) dat betaling daarvan uit de 
reserves moeten worden gerealiseerd. In 2019 is een stuk 
grond aan de Hoeve, dat verpacht was, verkocht. De 
opbrengst hiervan (€ 32.600) is toegevoegd aan de 
algemene reserve. In principe worden de kosten van 
herinrichting, in 2018 € 8.350, in 2019 € 9.400 en in 2020 
€ 18.550 uit deze opbrengst voldaan.  Per saldo zal dan 
€ 3.700 uit de reserves moeten worden opgenomen.
Helaas moeten wij ook dit jaar weer uitgaan van een 
tekort. Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer 
voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust 
omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen 
waar mogelijk.

Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet direct grote financiële zorgen hoeven te maken. 
Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen. Met een steeds kleiner 
wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat 
terdege bewust. 

De diaconie streeft er naar om 
jaarlijks een sluitende begroting te 
kunnen presenteren. Dit houdt in 
dat in de begroting altijd ruimte 
wordt gereserveerd voor extra 
bijdragen aan regionale, landelijke 
of wereldwijde noodhulp.  
Het vermogen wordt in stand 
gehouden om in acute nood- 
situaties bij te kunnen springen. 
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Uit de kerkenraad
Maja Huson – ter Avest, scriba

De kerkenraadsleden begroeten elkaar 
traditiegetrouw met een handdruk bij aanvang 
van de vergadering. Ria Berends sluit met de 
opening van de vergadering aan bij deze meer 
dan goede gewoonte door ‘Vrede zij met u’ te 
lezen van Toon Hermans. 

Een goed bericht is de goedkeuring van de 
begrotingen voor 2020. Vaste punten op de 
agenda zijn de mededelingen vanuit de diverse 
werkgroepen en commissies. Er wordt bij de 
agenda voor de kerkenraad een samenvatting 
per werkgroep van behandelde onderwerpen 
gegeven. Op die manier worden we efficiënt en 
snel geïnformeerd en is er voldoende tijd voor zo 
nodig een toelichting of advies. 

Namens onze kerkelijke gemeente en vanuit de 
werkgroep pastoraat zullen Wijchert de Wit en 
Matthijs Glastra deelnemen aan de stuurgroep 
dementie van de gemeente Lingewaard. Matthijs 
is tevens verbonden aan het mantelzorgcafé. 

Vanuit de classis hebben we een uitnodiging 
ontvangen voor een Ringactiviteit, d.w.z. een 
voorstel voor ontmoeting tussen de diverse 
gemeenteleden van kerken uit onze regio. De 
animo is helaas niet groot en onze suggestie is 
dan ook om veel meer op functionaliteit en in 
kleiner verband iets van en aan elkaar te laten 
horen en zien. Neem alleen al onze prachtige, 
opnieuw ingerichte kerkzaal. De herinrichting is 
overigens een steeds terugkerend onderwerp op 
onze vergaderingen. We werken nu toe naar een 
‘werkinstructie’ voor de indeling van de kerkzaal 
en het gebruik van de geluidsinstallatie en 
beamer. We zijn blij met het nieuwe team dat 
beeld en geluid zal gaan verzorgen. 

Met een positieve terugblik op de Cubaanse 
avond op het Gemeentecafé kijken we al weer 
vooruit naar het volgende Gemeentecafé. 
Noteer alvast de datum: donderdag 2 april 2020. 
De werkgroep vieren zal deze avond 
voorbereiden. 

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). 

Opeens, plotseling, onverwacht kwam het bericht 
dat Aat van Rijn is overleden. Gevallen in zijn huis, 
en het duurde een paar dagen voordat hij gevonden 
werd. In die paar dagen werd het geregeld gezegd: 
”Hé, Aat is er niet”. Zondag de kerkdienst, maandag 
Promises, dinsdag een telefoontje van een van zijn 
zoons dat niet opgenomen werd. Raar, want hij is er 
altijd. Aat is trouw, betrokken, aanwezig. Dingen 
waar hij voor koos daar gaf hij zich met hart en ziel 
en vol overgave aan over. 

In de afscheidsdienst hebben we het Bijbelverhaal 
van de verheerlijking op de berg gelezen. Jezus als 
het stralend middelpunt, licht dat in mijn leven 
schijnt. Aat leefde met Jezus. Hij zou net als de 
discipelen dit verheerlijkte moment voor altijd 
willen vasthouden. Wat goed is (geweest), dat wil ik 
zo houden. Maar in het verhaal zegt Jezus: leven is 
berg op en berg af. Leven is niet vast te leggen, vast 
te houden, te beheersen – het gaat op en neer, 
goed en kwaad, elkaar vinden en kwijtraken. Aat 
liet het aan anderen weten hoe moeilijk hij het 
daarmee had, dat leven soms niet lukte. Dat liefde 
en licht konden struikelen. Boos en mopperig kon 
hij dan worden op de gemeente, op familie, op 
mensen. Hij had de gemeente nodig, maar kon ook 
ongelooflijk mopperen over dat oppervlakkig 
geklets en koffiegeleuter. Het gaat toch om Jezus 
alleen? Daarin heeft hij zich vaak alleen gevoeld. 
Was er het schrijnend gemis van Mieke. Maar 
steeds klonk dan in zijn leven “Met de kracht van 
uw liefde”. Vanuit die liefde blijven wij Aat 
gedenken, in dankbaarheid en met respect voor 
een lang en voltooid leven dat hij met ons heeft 
gedeeld.

Matthijs Glastra

Wij gedenken Ary – Aat- van Rijn
   25 oktober 1930 – 21 november 2019
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Kom bij de 
Kliederkerkclub!
Ellen Tijmes en Matthijs Glastra 

Soms is een kleine verandering nodig. Bij die 
rugzak die bij het wandelen steeds wat scheef 
wegzakt moet een riempje een klein beetje 
strakker worden aangetrokken: geen last meer! 
Een burostoel die je een paar cm hoger maakt: 
geen pijn meer in mijn rug als ik achter het buro zit 
te werken. Een nieuwe bril die je nog twee keer 
ietsjes moet bijstellen: nu zie ik alles scherp, super!

Zo gaan we dit jaar Kliederkerk een klein beetje 
veranderen. Wat korter, wat meer ruimte voor het 
bijbelverhaal, maar nog steeds: een kliederige en 
ontdekkende start. Bij Kliederkerk was iedereen vrij 
om wel of niet te komen, en dat is met een klein 
groepje kinderen soms best lastig. We willen er 
daarom een Kliederkerk-club van maken. Als je 
mee wilt doen, probeer je er ook drie keer te zijn. 
En misschien zelfs nog een extra keer: een leuk 
uitstapje of een kampvuur?! En we hopen dat 
Kliederkerk dan nog beter en leuker en gezelliger 
wordt!

Er zijn al 7 kinderen die hebben toegezegd dat ze 
willen komen (en misschien nemen ze een vriendje 
of vriendinnetje mee). En als JIJ zin hebt om mee te 
doen: laat het weten. We denken aan iedereen 
tussen de 8-12 jaar, en ietsjes daarboven of 
daaronder is geen bezwaar. Welkom!

De data: zondagmiddag 9 februari, 7 juni en 4 
oktober van 14.00 - 15.00 uur.
Info: Ellen Tijmes, 06 1676 4999 en Matthijs Glastra 
, 06 2129 4143

Theatervoorstelling 
“Dwars door de Bijbel”

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland 
(aansluitend bij het jaarthema “Een goed verhaal”) 
speelt Kees Posthumus, verhalenverteller en 
theatermaker, vanaf september 2019 de 
voorstelling “Dwars door de Bijbel!”
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit 
Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in 
een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de 
Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten 
met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een 
liedje; in ruim een uur bent u weer helemaal up-
to-date met de Bijbel.
De voorstelling komt uit in het kader van het 
jaarthema 2019/2020 van de PKN: Een goed 
verhaal. Verhalen van toen en daar worden 
verhalen voor mensen van hier en nu.

De gezamenlijke protestantse kerken in de 
Lingewaard nodigen u van harte uit om donderdag 
5 maart om 20.00 uur in Angeren deze voorstelling 
bij te wonen. Voor info: Matthijs Glastra

Uitspraken van Bonhoeffer :
1: In het gebed is Christus is God ons nabij.
bron: Barcelona, Berlin Amerika
2: Misschien is er geen gevoel dat groter geluk 
geeft dan dat men voor andere mensen iets kan 
betekenen.
bron: Verzet en Overgave 1951
3: Onvervulde verlangens hoeven een vervuld 
leven niet in de weg te staan.
bron: brief aan Eberhard Bethge 19 maart 1944
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Jan Rietveld
Hoe gaat het met de Voedselbank 
in de regio Arnhem? 

Regelmatig collecteert de diaconie voor de 
Voedselbank. Naar schatting zijn er in Nederland 2,5 
miljoen mensen laaggeletterd en/of laaggecijferd. 
Anders gezegd: mensen die niet of slecht kunnen 
lezen of rekenen. Hiervan zijn er circa 240.000 
mensen die daarbij ook in armoede leven. Op beide 
thema’s, lezen en rekenen, heersen enorme taboes. 
(Bron: een persbericht van 16 oktober 2019). De 
Voedselbank Nederland is een onderdeel van een 
keten die hulpverlening biedt in het leven van mensen 
en zo de sociale samenhang bevordert van hun 
klanten. Iets wat hen op eigen kracht niet lukte. 
Vanuit het distributiecentrum aan de Bruningweg in 
Arnhem worden (onder meer) in de regio Arnhem 
wekelijks zeventien afhaalpunten voorzien van kratten 
met levensmiddelen. Deze worden geleverd aan in 
totaal circa twaalfhonderd gezinnen. In Arnhem-Zuid 
is in 2017 een centraal uitgiftepunt gestart (CUP-
Zuid). Hier kunnen de klanten zelf de inhoud van de 
krat samenstellen, onder begeleiding van de daarvoor 
aangestelde vrijwilligers, die toezien op een correcte 
verdeling van de beschikbare voedingsmiddelen. Ook 
op het uitgiftepunt in Westervoort is deze vorm van 
voedselverdeling gestart. In beide gevallen met groot 
succes! Neem bijvoorbeeld een pak koffie: het is toch 
zonde als dit terecht komt bij iemand die niet van 
koffie houdt? Als de mensen zelf kiezen, krijgen ze 
alleen de producten waar ze echt iets aan hebben.

De totale organisatie kost echter veel geld. De 
Voedselbank Arnhem eindigde in 1918 met een flink 
negatief saldo. Inkomstenbronnen zijn er niet veel. 
Financiële bijdragen worden ontvangen van slechts 
enkele burgerlijke gemeenten. Daarnaast van de 
kerken, waaronder onze gemeente, van diverse locale 
organisaties, en van de Nationale Postcode Loterij. De 
beschikbare financiële middelen worden besteed aan 
de huur van de bedrijfspanden, het onderhoud en de 
energierekening van kantoor, opslag- en 
sorteerhallen, koelruimte en vriescellen, onderhoud 
en brandstof voor de vrachtauto’s, verzekeringen. 
Geen geld wordt uitgegeven aan de verwerving van 
voedsel, of aan de ruim vierhonderd medewerkers (in 
Arnhem), waaronder ook de beleidsmakers. Dit zijn 
allen vrijwilligers! Zij worden alleen “betaald” in 
dankbaarheid. 

Vacature Commissie
Mart Zijlema

Wellicht zegt u: Commissie wat?? Maar deze 
commissie bestaat al sinds jaar en dag. Alleen we 
werken wat in stilte. De vraag uit de kerkenraad 
was, om wat meer openheid te geven.
Dus vandaar dat u vanaf nu regelmatig in Sjaloom! 
een rubriek van ons tegenkomt.

Wat doet deze commissie? 
De naam zegt het al: wij proberen de vacatures die 
in onze PKN-gemeente bestaan op te vullen. Er zijn 
altijd wel mensen ergens voor nodig. Dat is soms 
wel even zoeken, want ons Protestants vijvertje, 
waaruit we kunnen vissen, is niet zo groot.

Concreet: welke vacatures zijn er op dit moment? 
– De kosters hebben nú één open plek, binnenkort
   zelfs 2!!
– De Diaconie mist een penningmeester en ook
   een diaken, dus ook 2 vacatures!
– Bij het Pastoraat is behoefte aan pastoraal 
   medewerkers/huisbezoekers.
– Taxichauffeurs, die bereid zijn om zondags
    mensen naar de kerk te brengen.
– Gastheer/-vrouw bij de vrijdagmiddag-inloop.
– Er zijn regelmatig mensen nodig voor kleine
   eenmalige activiteiten. 
Voor alle vacatures geldt natuurlijk: m /v. 
Wij proberen als commissie mensen te zoeken, 
maar het doel van dit artikel is ook een oproep aan 
u, wij kunnen natuurlijk ook iemand vergeten en 
willen dat beslist niet!
Dus lijkt één van de genoemde zaken u iets, of 
denkt u dat is iets voor die of die? Meld het aan 
één van ons! Ook als u meer inlichtingen wilt over 
een bepaalde vacature, schroom niet om te bellen.
Onze commissie bestaat uit:
   Anneke Riezebos - tel. 3252347
   Marijke Ruhs - tel. 06 30239966
   Matthijs Glastra - tel. 06 21294143
   Mart Zijlema - tel. 3250876 
U kunt ons helpen in onze zoektocht naar nieuwe 
mensen en op die manier onze gemeente in 
beweging houden! U ziet het aan de lijst: er zijn 
echt mensen nodig!!
Wij hopen op vele telefoontjes! 
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Kerk in Beeld
Shelly Goes

De “ZEBAOTH”-kerk in BOGOR (West-Java – Indonesië) 

De eerste steen werd op 30 januari 1920 
gelegd door de 61ste gouverneur-
generaal, JP Graaf van Limburg Stirum 
onder de naam " Koningin Wilhelmina 
Kerk". Op die steen is de volgende 
passage uit de Bijbel uit Psalm 43: 3 in 
het Nederlands gegraveerd:

Zend Uw Licht en Uw Waarheid
Dat Die Mij Leiden
Dat Zij Mij Brengen
Tot Den Berg Uwer Heiligheid
En Tot Uw Woningen

De bouw van de kerk was destijds 
bedoeld om tegemoet te komen aan een 
behoeften van Nederlandse toeristen die 
Bogor tijdens de koloniale periode 
bezochten en voor de Nederlandse 
koloniale ambtenaren en Europese 
burgers die zich in Bogor vestigden. 
Op 31 oktober 1948 werd het 
kerkgebouw overgedragen aan de GPIB 
Synode onder de naam GPIB "Bogor" 
gemeente. (GPIB is een afkorting van 
“Gereja Protestan di Indonesia bagian 
Barat” = De Protestantse kerk in West-
Indonesië).
Tot 1962 werd tijdens de kerkdiensten 
nog steeds het Nederlands als taal 
gebruikt en de kerk wordt ook wel 
“Nederlandstalige gemeente” genoemd. 
In 1985 werd de naam veranderd in de 
huidige naam GPIB "Zebaoth" gemeente. 

De Zebaothkerk staat ook wel bekend als de "Kippenkerk". Deze bijnaam is afgeleid van de 
versieringen op het dak nl. de beeltenis van kippen of hanen. De kerk is gebouwd in de plaats BOGOR 
aan de Jl. Ir. H. Djuanda nr. 3, en was ooit de residentie van de gouverneur-generaal van Nederland. 
Aanvankelijk waren de gelovigen in de Zebaoth-kerk alleen Europeanen. 
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Aly naar Myanmar
Aly Boven

Lieve gemeenteleden,

31 januari vertrek ik samen met dr Theuvenet en 
dr Schiettecatte weer naar Myanmar.
We hebben een uitnodiging ontvangen van het 
ziekenhuis in Myitkyna en Bhamo.
Beide plaatsen liggen in het noorden van Myanmar, 
in Kachin State. Momenteel is het daar nog wel 
wat onrustig, er zijn regelmatig gevechten tussen 
etnische groeperingen en het leger. Hierdoor 
vluchten veel mensen vanuit Kachin State naar 
andere delen van het land.
Vanuit Buitenlandse Zaken is er voor Myitkyna en 
Bhamo vooralsnog geen negatief reisadvies. We 
gaan er dus vanuit dat we weer veilig kunnen reizen 
en werken.
Mijn ticket zal weer worden betaald door 
Leprazending. Van de opbrengst van mijn acties is 
er instrumentarium aangeschaft. Door een donatie 
van Stichting Ontwikkelingssamenwerking 
Lingewaard kunnen we het schoolgeld voor een 
meisje, van ouders met  lepra, de komende jaren 
betalen. Hierdoor zal zij een mooie toekomst 
tegemoet gaan! Het is een voorrecht om zo het 
werk van Leprazen-ding te mogen ondersteunen.
Ik zie er naar uit om dit avontuur weer aan te gaan!

Met vriendelijke groet,
Aly Boven

Mocht u onze missie, en dus het werk van Lepra-
zending, willen steunen dan kunt u uw gift 
overmaken op rekeningnummer 
NL49INGB 0000 889 889 
o.v.v. actie Aly t.n.v. Leprazending Apeldoorn.

Het is alweer zo’n twee maanden geleden dat het 
Gemeentecafé in zijn geheel in het kader stond van 
het project Rodolfo. We kunnen terugkijken op een 
succesvol Gemeentecafé!! Er is veel informatie 
uitgewisseld over Cuba: hoe het is om als toerist op 
het eiland te zijn; in welke wereld werkt en leeft 
Rodolfo en zijn kerkgemeenschap; wat zijn lekkere 
drankjes en hapjes uit Cuba. Met als klap op de 
vuurpijl een oefening in salsadansen: 8 tellen, 6 
stappen. En niet te vergeten de fotosessie met de 
Cubaanse oldtimer!

De diaconie neemt het advies van de aanwezigen 
om door te gaan met het project Rodolfo over. Het 
project Rodolfo blijft een collectedoel, maar de 
diaconie gaat nadenken over afbouw van de extra 
ondersteuning. Andere projecten waar 
gemeenteleden direct bij betrokken zijn verdienen 
extra aandacht. Bijvoorbeeld Aly Boven, die in het 
kader van het werk van de Leprazending eind deze 
maand weer naar Myanmar afreist. De diaconie 
steunt haar actief. 
De diaconie dankt iedereen die een bijdrage gegeven 
heeft zowel financieel als door zijn/haar inzet om de 
avond te laten slagen.

Kerstkaarten Cuba
Ada van Arkel

In korte tijd waren alle namen en adressen vergeven! 
Het enthousiasme is groot om onze kerstgroeten 
over te brengen naar Cuba. Of de kaarten 
aangekomen zijn weten we nog niet. 
Rodolfo stuurde wel onderstaande kerstgroet voor 
onze gemeente: 

‘My nice brother and friend Jan:

Merry Christmas and Happy New Year to you and 
Rina and the deacons and parish church!!!
I love you all so much!!! And I pray for you at all my 
prayers. I keep you in my heart, always. God bless 
you!!!

Your Cuban brother and friend,
Rodolfo’

Cubaanse avond succesvol !!
Ada van Arkel
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Bonkaarten
Ruud Viëtor

Ieder jaar eindigt met allerlei overzichten. Ik wil het jaar nu eens beginnen met een jaaroverzicht en wel die van de 
collectebonnenverkoop. Zoals wellicht bekend is het college een voorstander van het gebruik van collectebonnen 
zodat er minder “los” geld binnenkomt wat we moeten storten bij de bank. Minder kosten en voor u makkelijker 
want u hoeft nooit zonder te zitten als u de bonnen tijdig bestelt.

De verkoop van collectebonnen ziet er de afgelopen jaren als volgt uit:

Mooi dat er een stijgende lijn te zien is.

Gebruikt u nog “los” geld en wilt u overgaan tot het gebruik van collectebonnen dan zijn wij u daar zeer 
erkentelijk voor. Er zijn bonkaarten van 20 x € 1 en 20 x € 0,50. Heeft u van allebei een kaart nodig dan 
maakt u € 20 + € 10 is € 30 over op rekening NL23 RABO 0124 0915 47 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Huissen o.v.v.  1x20 en 1x10 bonnen. Als het geld op de rekening staat breng ik de bonnen bij u thuis of 
geef ze af op zondag voor de dienst.
Het zou fijn zijn als we, net als in het openbaar vervoer, géén contant geld meer in de collectezakken 
krijgen maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. Wilt u ook overstappen maar weet u niet zo 
goed hoe, dan helpen wij u graag. Maar we blijven ook heel blij met uw collectebijdragen met “los” 
geld.

Ruud Viëtor, Penningmeester, 06-15858293

Studieavond met Peter Pellemans in 
Arnhem over 
“De Joodse wortels van het 
Christelijk geloof”
Op dinsdag 21 januari is er in Arnhem een 
studieavond met Peter Pellemans, spreker voor 
Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover 
hij spreekt is: De Joodse wortels van het 
Christelijk geloof. De bijeenkomst vindt plaats in 
de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30 in Arnhem. De 
aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is 
verkoop van producten uit Israël.

‘Vooruit met de geit’
Ada van Arkel

Van de Stichting Mensenkinderen heeft de 
diaconie een verslag ontvangen van de 
spaardoosjesactie ’Vooruit met de geit’. Het 
verslag is te lezen op de website en ligt ter 
inzage in de kerk. Op verzoek kan het verslag 
toegestuurd worden: diaconie@pknhuissen.nl 
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Ledenmutaties 
periode 11-11-2019 t/m 3-01-2020
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Opbrengst collectes
College van 
Kerkrentmeesters
Roelof Smelt, administrateur@pknhuissen.nl

Opbrengst collectes
Diaconie
Roelof Smelt, administrateur@pknhuissen.nl

Bedankt
Arie Vermeer

Beste gemeenteleden,
Vele van jullie zijn er reeds van op de hoogte dat ik maandag 30 december thuis gekomen ben uit het 
ziekenhuis. Graag willen wij jullie bedanken voor het medeleven wat wij in de achter ons liggende weken 
hebben mogen ondervinden via kaarten, brieven, telefoontjes of gesprekken, het heeft ons goedgedaan en 
is ons tot steun geweest. Als de wond geheel genezen is mag ik met de revalidatie starten, graag willen wij 
jullie  allen een gelukkig nieuw, maar bovenal een gezond 2020 toe wensen!
 Arie en Gerrie Vermeer.
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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
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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: 29/2, 29/4, 28/6
Verschijningsdata: 16/1/2020, 12/3, 7/5, 9/7
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:
     

         15/01 - 21/01     Huub Langeweg
         22/01 - 28/01     Daniëlle en Jonathan 
         29/01 - 04/02     Yolanda de Wit
         05/02 / 11/02     Roelof Smelt
         12/02 - 18/02     Daniëlle en Jonathan  
         19/02 - 25/02     Huub Langeweg
         26/02 - 03/03     Yolanda de Wit
         04/03 - 10/03     Roelof Smelt
         11/03 - 17/03     Huub Langeweg  
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Adventsbrieven 2019 
Op de derde Adventszondag is de Adventsbrief uit 
Brandenburg voorgelezen in de dienst. Gelijktijdig 
is onze Adventsbrief aan de gemeente in 
Brandenburg daar voorgelezen in de dienst. Beide 
brieven zijn te vinden op https://pknhuissen.nl/
brandenburg/ .

Namens de Brandenburg werkgroep, Ada van 
Arkel 

Geef licht!
Ada van Arkel
Een poëzieversje dat aangeeft dat je als ouder 
wordende mens nog steeds een licht kunt zijn 
voor de ander:
      “ ……..
      50: ga je aan het zakken
      60: krijg je ongemakken
      70: daal je het leven af
      80: ga je naar het graf
      90: kun je toch nog leven
    100: zij je door God gegeven.”

Het thema ‘Geef licht!’ leidde tot prachtige 
inzichten tijdens het gesprek in de viering. Het 
hoeft niet zo ingewikkeld te zijn om een ‘licht’ te 
zijn voor een ander. Een luisterend oor is soms al 
voldoende. Ook al ben je niet mobiel en 
misschien ziek, toch kunnen je ogen nog stralen 
en een licht zijn voor je kind zoals Hilbrand over 
zijn vader vertelde.
Mariette vertelde over het eerbetoon aan haar 
moeder tijdens haar uitvaart. Het 
poëziealbumversje had haar geïnspireerd. ‘Als je 
later als grootmama deftig zit naast grootpapa, 
denk dan met blijde zin aan jouw vroegere 
schoolvriendin......’ 

Haar moeder was een super-oma en haar vader een 
super-opa. Mariette eindigde haar eerbetoon met te 
zeggen: ‘lieve super-oma, je kan weer deftig zitten 
naast super-opa’(mijn vader was al eerder overleden).
Een licht aansteken voor een ander, die je lief en 
dierbaar is maar ziek is, zorgen heeft, er niet meer is, 
of juist grote dankbaarheid is heel betekenisvol. In de 
Gedachtenishoek was daar tijdens de viering ruimte 
voor. 
Ook in teksten van liederen, die we gezongen hebben 
zit zoveel licht: ‘Nu daagt het in het oosten…’, ‘Geef 
licht … geef de liefde een gezicht’, ‘Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft…’ 
Alleen al zingen over licht kan een verlicht gevoel 
geven. 

Naast alle licht stond de ontmoeting centraal. Er is 
zoveel gepraat en gelachen maar er werd ook gewerkt. 
Per tafel is een krans gemaakt rond het licht. De één 
keek rustig toe en zag het gebeuren; de ander stak 
direct de handen uit de mouwen en ging aan de slag. 
Prachtige werkstukjes werden er gemaakt! De kransen 
hebben allemaal hun licht laten schijnen op de apsis. 
Na de gezamenlijke maaltijd werd de middag 
afgesloten met een voldaan gevoel en goede wensen 
voor de komende feestdagen.




