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Pinksteren
Bartje Abbo-Tilstra

‘Ik ben’ schiep en regelde, stuurde. Soms 
samengaand met dood en geweld, soms 
met de regenboog. Niet zichtbaar, wel 
aanwezig, altijd aanspreekbaar.
Jezus daarentegen was zichtbaar, hoorbaar, 
voelbaar, als zodanig echter slechts tijdelijk 
aanwezig.
De Heilige Geest voegde het verstaan toe: 
ver en toch dichtbij staan, hierdoor 
hoorbaar voor zichtbare mensen. Mensen 
die jou (aan) kunnen raken. Is zo de cirkel 
niet rond?
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PinksterenPinksteren

PinksterenPinksterenPinksteren
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Pinksteren

Vol vertrouwen kunnen wij zo onze weg  
vervolgen.
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Zondag 10 mei
Cantate
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Kerkradio

Zondag 17 mei
Rogate
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprasrtichting / Pastoraat en Eredienst / 
Pastoraat eigen gemeente 

Zondag 24 mei
Exaudi
Voorganger: Ds. C. Flobbe
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie (Kia) – Oeganda

Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O ./ Pastoraat en 
Eredienst / Project Afrika

Zondag 7 juni
Trinitatis
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst /
Project Afrika

Zondag 14 juni
1e zondag na Trinitatis 
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Dorpskernen

Zondag 21 juni
2e zondag na Trinitatis
Voorganger: Ds. D. Kruyt
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst / Kerk in Actie: Oeganda

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

Voorlopig alleen te volgen via Kerkomroep.nl
Voor collectes zie blz 17 

Agenda  Zie ook zondagsm@il

L E E G
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“Leer ons zo onze dagen tellen”
Matthijs Glastra

Ik probeer me deze weken te informeren. Lees meer dan één krant. 
Kijk naar de praatprogramma’s op TV. Ben daar weer mee gestopt. 
Bestel een tijdschrift in Duitsland, want hoe doen ze het daar? 
Bezoek de landelijke website van de Protestantse Kerk Nederland. 
Welke koers en richtlijnen worden er vanuit de kerken gegeven? 
Ik lees en herlees dat kleine profetenboekje Jona en geniet. Bezoek 
nog meer websites. Stop met al die dingen en luister naar wat wij 
elkaar vertellen. En luister. En luister. Ik hoor en zie de zorgverleners, 
diep respect. Mijn gedachten worden alleen maar diffuser, de zinnen 
om iets uit te leggen alleen maar langer. Pak dan in mijn vrije weekend van het stapeltje boeken dat ligt te 
wachten om gelezen te worden “In tijden van besmetting” van de Italiaan Paolo Giordano (1982, Turijn). Op 
schrikkeldag begon hij te schrijven aan een klein essay, een mini-dagboekje (!). 
Hij sluit af met een zin die dan alles samenvat: “Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart 
vervult”.

Paolo is cum laude afgestudeerd in de natuurkunde, wiskunde is zijn grote liefde. Hij schreef de 
bestseller “De eenzaamheid van de priemgetallen”. Door de crisis bevindt hij zich opeens in een 
onverwachte leegte en begint te schrijven. Schrijven kan dienen als ballast 
om met beide benen stevig op de grond te blijven staan. Om te voorkomen 
dat je het straks ‘zo maar weer’ vergeten bent. Hij wil (en moet!) luisteren 
en horen wat deze epidemie ons over onszelf vertelt! Schrijven helpt mij om 
te kunnen denken en mijn bange voorgevoelens in bedwang te houden.
Als klein jongetje deed hij dat al. Moeilijke sommen probeerde hij op te 
lossen door ze steeds meer te vereenvoudigen. Het was voor Paolo de manier 
om zijn angsten onder controle te krijgen. Het is in deze tijd opvallend hoe 
getallen het dagelijkse nieuws over het coronavirus bepalen. 
Helpt wiskunde ons om te begrijpen wat er aan de hand is? Onze angst en onzekerheid te camoufleren 
of te controleren??
Dat we moeten binnenblijven heeft met de wiskundesom te maken dat de besmettingsfactor lager dan 1 
moet worden. ‘R0 verlagen’ is de wiskundige formule voor onze offers. Maar niet alles is in formules te 
vangen: een epidemie is natuur en natuur werkt niet volgens rechte wiskunde-lijnen. 
Wij willen graag weten wanneer iets begint en wanneer het eindigt. Wij zijn gewend geraakt om de 
natuur ons tempo op te leggen, niet andersom. Ik wil eigenlijk dat de besmetting volgende week over is . 
. .
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De epidemie maakt ons duidelijk -wat we onderweg ergens zijn kwijtgeraakt- dat de samenleving waar 
het nu om gaat de hele mensheid is. We dachten dat leven iets is wat je zelf, autonoom mag invullen – 
maar ik moet mijzelf nu als onderdeel van een collectief zien. Wat ‘ik wil’ telt niet meer op de oude 
manier. De verspreiding van het virus maakt ondubbelzinnig duidelijk hoezeer onze wereld 
geglobaliseerd is. De wereld is een onontwarbare kluwen geworden waar persoonlijk en mondiaal, mens 
en milieu met elkaar verbonden zijn. Door de verwoesting van het milieu en de bosbranden gaan micro-
organismen gedwongen op zoek naar een nieuw vaderland. Waar zouden ze beter verder kunnen leven 
dan in de mensenwereld, met al die contacten en wisselend verkeer? Wat nu gebeurt is geen toeval en 
geen ramp. Het is niet nieuw: het is eerder gebeurd en zal weer gebeuren. “Ik ben niet bang dat ik ziek 
word. Ik ben bang dat onze beschaving als een kaartenhuis in elkaar stort. Maar ik ben ook bang voor 
het tegenovergestelde: dat als de angst straks weg is alles bij het oude is gebleven.” Dat we denken de 
kraan te kunnen repareren zonder de hoofdkraan af te sluiten. Gaat het ons lukken om in plaats van 
antropocentrisch ecocentrisch te gaan denken?

Om anders te gaan denken is het beslissend hoe wij deze weken onze dagen tellen. Op de laatste 
bladzijde citeert Paolo Psalm 90, “een smeekbede waar ik deze tijd vaak aan moet denken: “Leer ons zo 
onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult”. Het verrast, raakt en inspireert mij dat een 
hedendaagse natuurkundige in zijn notities bij deze epidemie met deze oude woorden afsluit. Het tellen 
van de wiskunde is nodig, maar wees alert: wiskunde alleen vertelt ons niet wat deze epidemie ons wil 
vertellen. Een wijs hart vertelt ons van eerbied voor een schepper, voor schepping en voor natuur. Voor 
mensen en dieren en planten, voor aarde en hemel, vuur en water. Met tellen alleen zul je dat nooit 
kunnen begrijpen, dat gaat ons begrip te boven en kan alleen verstaan worden door een wijs hart.

“We doen deze epidemie niet anders dan tellen. We tellen de besmettingen en de genezingen, we tellen 
de doden, we tellen de ziekenhuisopnames. We tellen de miljarden die op de beurs zijn verdampt, de 
maskers die zijn verkocht, de afspraken die zijn afgezegd. We tellen onze relaties, onze opofferingen. En 
we tellen en hertellen de dagen, dat vooral, de dagen die het nog duurt totdat de crisis achter de rug zal 
zijn.’ Maar volgens mij wil de psalm ons een andere rekensom laten maken: leer ons zo onze dagen tellen 
dat wij de dagen een waarde geven. We kunnen onze dagen de waarde geven van ‘ach, het is maar een 
ongeluk, een incident, de schuld van de Chinezen’. We kunnen bij deze dagen ook stilstaan en zeggen: 
‘’hoe zijn we hier gekomen, hoe willen we de draad weer oppakken’. De dagen tellen. Opdat wijsheid ons 
hart vervult. Niet toestaan dat al dit lijden voor niets is geweest”.
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RUST & REINHEID & REGELMAAT
- hoe kom ik mijn Corona-dagen door ? - 

De Coronadagen laten zich exact vastleggen door de laatste cijfers en de wiskundige formule van R0. In 
mijn dagelijkse leven heeft deze R0 gezelschap gekregen van drie reeds veel langer bestaande R’s: rust, 
reinheid en regelmaat en die zijn iets minder exact te omschrijven. Volgens sommigen was Florence 
Nightingale (1820-1910) de eerste die deze drie 3 R’s introduceerde als basis voor een goede 
gezondheid(szorg). Anderen herkennen er nog steeds – al dan niet vervuld van goede 
jeugdherinneringen – de strenge en sobere calvinistische levenswaarden in. Gelukkig maar dat dr. Spock 
in de jaren vijftig aangaf dat de 3 R’s nog steeds van belang waren, maar ze hoefden niet ál te strikt te 
worden toegepast. In tv-programma’s over opvoeden zoals Eerste Hulp Bij Opvoeden of supernanny Jo 
Frost spreken ze nog steeds een woordje mee. Al mijmerend wat de Coronadagen voor mij betekenen, 
kwamen er de ambivalente gevoelens van de 3 R’s naar boven: Saaaaai én het helpt. Een korte 
mijmering, volgens goed calvinistisch gebruik in drie punten. 

Regelmaat 
In mijn werk houd ik van de combinatie van afspraken maken én laten komen zoals het komt. Elke dag 
zijn er vaste afspraken, maar ik weet nooit precies hoe een dag verloopt, wat gesprekken met mij doen, 
wie ik onderweg tegenkom. Onderweg krijg ik van alles mee. In een viering vraag ik iets en krijg de 
prachtigste dingen terug. Geven en onverwacht ontvangen. Afspraken moeten nu veel meer geregeld 
worden. De voorbereiding is strakker en leidt tot meer voorspelbaarheid. De voorzichtigheid van de 
gepaste afstand maakt contacten ook net iets te passend. Regelmaat helpt (zeker weten!) en saai is een 
te groot woord – maar ik mis de onverwachte momenten.

Reinheid
Ik zou reinheid nu voor mijzelf vertalen als ‘puur’, ‘principe’: een soort (oorsprongs)beeld hoe ik vind dat 
de dingen horen te zijn. Ik kom uit een gezin van ‘doe maar gewoon gewoon’. En dat ‘gewoon gewoon’ is 
een soort weegschaal geworden (én gebleven!?). Praten doe ik met mijn mond en niet met mijn duimen 
of een beeldscherm. Geen digitaal gedoe. Als ik (een jaar geleden) door Amsterdam loop en al die 
Aziaten met een mondkapje zie lopen? Overdreven gedoe. Leven is het leven laten komen zoals het is. 
Een viering moet geen technisch kunstje worden - geen gedoe met video-streamen. Want zuiverheid 
wordt door al die beschermingslaagjes weggestopt en dat wil ik niet. Ik vind al gauw iets nep, 
aanstellerij, overdreven. Vreselijke praatprogramma’s waar mensen die eigenlijk niets te vertellen 
hebben het hoogste woord voeren. Ik ben best wel een moralist, ik weet al hoe het hoort. Nou, daar 
moet ik deze weken dus écht eens opnieuw over gaan nadenken. Wat is eigenlijk ‘gewoon gewoon’? 
Hoezo ‘het nieuwe normaal’? Wat is echt? Ik merk dat ik daarin verschuif, verander, nieuw naar dingen 
- en mijzelf, doe niet zo overdreven Matthijs! - ga kijken. 
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Rust
Mijn leven is rustiger. Minder in de auto, minder activiteiten. Ik neem de tijd voor klusjes, niet gauw 
even. Maar te rustig maakt ook een beetje moe. Er is rust omdat er minder afleiding is, maar ik mis juist 
die afleiding. Mis het leven dat onverwacht inbreekt. “Wie niet elke dag met een stok in zijn ziel roert 
vriest dicht” (Groningse schrijver Gerrit Krol). Ik werkte al thuis, daar zit niet de verandering. Maar het 
gevoel dat rust roest, een beetje dichtvriezen.  
Zonder mensen is het kouder. Alleniger, solistischer. 
Functioneel gaat bijna alles door, relationeel mis ik in 
heel veel gemeentemomenten al die mensen. Ik mis 
mijn kleinzoon Seb in Engeland, deze maanden waarin 
hij van een peutertje een stoere kleuter wordt zijn niet 
meer in te halen. Ik mis de bioscoop. En het zijn de 
kleine dingen die het doen: de warmte van een kop 
koffie die je niet zelf voor je beeldscherm neerzit, maar 
die iemand anders voor je inschenkt. “Wat leuk dat je 
er bent, wat een verrassing. Kopje koffie?”. 
Als dat zou kunnen, graag !!

Matthijs Glastra

“ (G) EEN BLAD VOOR DE MOND ”

Nu er vanwege het corona-virus geen groepsbijeenkomsten mogelijk zijn, zijn er in het kerkgebouw 
géén vieringen. U kunt wel elke zondagmorgen het morgengebed, een moment van bezinning en 
bemoediging, via www.kerkomroep.nl meevieren.
Via de Zondagsmail wordt wekelijks informatie over onze gemeente gedeeld. U kunt deze ontvangen 
door een mailtje te sturen naar zondagsmail@pknhuissen.nl.  In het Corona-tijdperk ontvangt u 
dan ook op onregelmatige tijden het extra bulletin “(G) een blad voor de mond”. En verder kunt u 
ons vinden op onze website en facebook. 
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Een ontmoeting met .......Jozef
Herman Schimmel

Als kind was ik het meest gefascineerd door het 
bijbelverhaal van Jozef. Je kon dat verhaal niet 
vaak genoeg aan mij vertellen. Dat komt 
natuurlijk omdat het een feel good verhaal is.
Zoals veel kinderen plaatste ik in mijn 
verbeelding het verhaal in mijn eigen tijd. Het 
veld waar Jozef zijn broers ontmoette was een 
braakliggend terrein twee straten verderop. De 
gevangenis waar Jozef terecht kwam was in mijn 
verbeelding de meisjesschool om de hoek. Het 
huis van de bakker was natuurlijk de bakkerij die 
daarnaast stond. Waar de schenker woonde weet 
ik niet meer. En vader Jacob?  Die woonde in ons 
eigen huis. 

Nog meer tot de verbeelding sprak de ontvoering 
naar Egypte en de manier waarop Jozef 
uiteindelijk opklimt tot onderkoning van Egypte. 
Je weet hoe het verhaal afloopt en toch blijft het 
een spannend verhaal.  

Lucas van Leyden (1591-1659 plaatste het 
verhaal van Jozef ook al in zijn eigen tijd.In deze 
prent zien we hoe Jozef zijn droom uitlegt aan de 
farao. Op de achtergrond is te zien hoe Jozef 
nieuwe kleren krijgt en de opzichter over heel 
Egypte wordt.

Twee keer zit het geld voor het koren weer in 
de zakken van de broers. Uiteindelijk speelt 
de drinkbeker van Jozef ook nog een 
belangrijke rol. En ja, aan het eind huilt Jozef 
en herenigt hij zich met zijn broers en daarna 
met zijn vader. Ziehier een mooie aflevering 
van het programma Spoorloos.
Toen ik ouder werd wilde ik alles weten over 
Egypte en farao’s. Fascinerende geschiedenis 
over Pyramides, opgravingen en mummies. 
In 2010 voer ik op de Nijl en bezocht ik het 
Dal der Koningen en Luxor. Op die reis en in 
al die boeken en documentaires kwam ik 
nergens een verwijzing tegen naar Jozef. Er is 
nooit een inscriptie met zijn naam gevonden, 
nooit een bewijs van zijn bestaan. Het 
geheim van onderkoning Jozef. Daarom zou 
ik hem graag eens ontmoeten zodat hij me 
zijn dromen nog een keer kan uitleggen.
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Een lege agenda.....
Herman Schimmel

Een dag nadat premier Rutte een 
intelligente lockdown (in goed 
Nederlands afsluiting) aankondigde van 
Nederland, realiseerde ik me dat voor 
het eerst in bijna 50 jaar ik een compleet 
lege agenda had. Mensen die mij een 
beetje kennen, weten dat dit bijna 
nieuwswaardig is. De drie koorrepetities 
in de week, waarvan twee als dirigent, 
kon ik wegstrepen. Twee concerten. 
Afgelast. Gemiddeld drie vergaderingen 
in de week. Afgelast. Een vaste 
clubavond en wekelijks werkbezoek voor 
de KCZB (Koninklijke Chr. Zangersbond) 
allemaal afgelast. Ja en wat doe je 
dan…….

Ik heb me sinds die maandag in maart 
nog niet verveeld. Er was nu weer tijd 
om hobby’s op te pakken. Ik ging weer 
trompet spelen, ik ging muziek 
uitzoeken, foto’s archiveren, en aan de 
studie…..jawel, mijn oude liefde van de 
geschiedenis van muziek van het Engelse 
Koningshuis weer oppakken. En ik ging 
een podcast maken. 

Ruim een maand geleden zette ik mijn 
eerste podcast online onder de titel “Een 
Lied Voor Elke Tijd”. In deze wekelijkse 
podcast vertel ik waarom componisten 
teksten, liederen en psalmen op muziek 
hebben gezet. Muziek voor 
overwinningen, begrafenissen, hun 
geliefden, bijzondere gelegenheden, de 
getijden van de dag, verjaardagen en 
bruiloften.
Voor elke tijd is er wel een lied. Vanwege 
mijn voorliefde voor kerkmuziek maakt 
muziek die voor de kerk is geschreven 
wel de hoofdmoot uit van zo’n wekelijkse 
aflevering maar ik wijk daarvan ook wel 
af.

Met een aflevering van 8 à 10 minuten ben je al gauw 
een halve dag bezig. Het meeste werk gaat zitten in het 
voorbereiden van de inhoud. Wat zeg je en klopt het wat 
je vertelt? Over welk thema zal ik deze keer iets maken 
en welke muziek past daar het beste bij? En dan 
natuurlijk inspreken, monteren en zorgen dat de mensen 
weten dat het er is. 
De eerste afleveringen deelde ik in de appgroep met de 
cantorij. Daar kwamen leuke reacties op en nu deel ik dat 
ook op andere sociale media en hier met u in Sjaloom!
U kunt het terug luisteren op twee websites: 
www.soundcloud.com of www.castbox.fm en zoek dan 
op “Een Lied voor elke tijd”.
 
En zo heb ik opeens toch weer een volle agenda: 
studeren, podcasten, muziek maken, een wekelijkse 
krant maken voor mijn club, wandelen en fotograferen. 
Maar ik mis wel de sociale contacten dichtbij. Sociaal 
afstand houden zit niet in mijn systeem….
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Uit de kerkenraad
Marja Huson-ter Avest

Corona heeft ons kerkelijk leven (en dus ook ons vergaderrooster) behoorlijk omver geworpen. Half 
maart besloten we als moderamen eerst wel maar uiteindelijk toch niet de kerk open te stellen. Ondanks 
het advies dat je met minder dan 100 mensen bij elkaar mocht komen. Een ingewikkelde, lastige, maar 
uiteindelijk goede beslissing. Maar dan… Het moderamen (Ynke Faber, Matthijs Glastra en Marja Huson) 
vergadert nu als kleine kerkenraad, dus aangevuld met de voorzitters van de colleges van diakenen (Ada 
van Arkel), kerkrentmeesters (Klaas Nienhuis) en werkgroep pastoraat (Wijchert de Wit). Zo 
inventariseren we de gevolgen van de coronacrisis en verkennen we onze mogelijkheden. Wat kan wel, 
wat kan niet… op basis van de landelijke richtlijnen.  
Inmiddels hebben we via videobellen en/of op 1,5 m afstand in de pleinzaal een drietal kleine 
kerkenraadsvergaderingen gehad. Waar hebben we het dan over?

• Een morgengebed in plaats van een kerkdienst, zondag om 10 uur. Zonder gemeenteleden maar
               wel via de kerkomroep te beluisteren. Niet het gebouw telt, maar bezinning en verbinding.
               Alleen de kleine kerkenraad, organist, koster en geluidsman zijn aanwezig. Ook de ingeroosterde 
               gastpredikanten zijn bereid een morgengebed te houden.
• Collectes: in ieder geval blijven we de spaaractie ‘Vooruit met de geit’ ondersteunen en enkele  
               andere doelen. Daarover staat elders in dit blad meer vermeld 
• Thema Stille Week: Jona, Bonhoeffer, Jezus. De nieuwe Paaskaars brengen we pas binnen als we
               weer samen mogen komen. In de tussentijd staat er een ‘hulpkaars’ naast de oude, via een pad 
               van licht binnengebracht door diaken Ada van Arkel in de Paasnacht.
• Pastoraat wordt meer functioneel dan relationeel. Bellen in plaats van een kopje koffie drinken.  
               De kaartenactie biedt troost en een verjaardagsbloemetje wordt aan de deur afgegeven. Ook 
               heeft Matthijs pastorale ondersteuning aangeboden aan de huisartsenpraktijk. 
• Klokken van troost en hoop: we doen mee aan de landelijke actie en bieden tegelijk de  mogelijk- 
               heid een kaars aan te laten steken in de kerk. Telefonisch door te geven aan Matthijs. 

Uiteindelijk willen we laten zien dat ondanks Covid-19 het leven doorgaat. Dat we ruimte kunnen vinden 
voor verbinding en bezinning. Dat we binnen de richtlijnen van de overheid ons geloof kunnen 
vasthouden, versterken en vieren. Omdat het nog wel even zal duren voor we weer samen mogen 
komen, zijn ook ‘(G)Een blad voor de mond’, de Zondagsm@il, Sjaloom!, de website www.pknhuissen.nl 
en Het Gemeentenieuws plekken waar we iets daarvan kunnen delen. 

Vanaf 3 mei nemen ook een aantal lectoren weer de lezingen voor hun rekening. En zijn er steeds twee 
ambtsdragers volgens rooster aanwezig. Huidhonger, social distancing, geen Gemeentecafé, geen 
vrijdagmiddaginloop…. Van harte hopen we dat dit allemaal weer opgepakt kan gaan worden. Wanneer? 
We volgen de ontwikkelingen en aan de hand daarvan besluiten we opnieuw wat kan en mag. Na elke 
persconferentie plannen we een kleine kerkenraad. 
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Kerkdiensten, Corona en 
kerkomroep
Huub Langeweg, koster

Vanaf het moment dat we begonnen zijn met het uitzenden van het ochtendgebed tot en met de 
uitzending van 26 april hebben er totaal 357 mensen geluisterd naar de uitzendingen vanuit onze kerk.
Dit komt neer op een gemiddelde van 40 luisteraars per kerkdienst. Ik weet dat de uitzendingen niet 
allemaal goed zijn verlopen en dat er in enkele diensten een knip zit, dit was te wijten aan het grote 
aantal luisteraars landelijk waardoor onze zender even geen contact had met de server van de sIKN.
Ik heb hier uitgebreid contact over gehad met de helpdesk van de sIKN  wat heeft geleid tot een 
testuitzending op 16 april welke door de sIKN is gemonitord, sindsdien werkt de uitzending weer 
normaal. Wel zit er nog een vervelende ruis op de lijn, door Schaapsound wordt onderzoek gedaan naar 
wat hier de oorzaak van is.
Naar aanleiding van klachten uit onze gemeente over de soms slechte bereikbaarheid van onze kerk 
heeft onderzoek van de sIKN aangetoond dat veel problemen liggen bij luisteraars die Ziggo als provider 
hebben, dit geldt niet alleen voor Huissen maar is een landelijk probleem waar wij hier en de sIKN niets 
aan kunnen doen. Door ons als kosters wordt elke zondagmorgen de zender om 09.40 aangezet, het 
duurt ongeveer 5 minuten voor de zender contact heeft gemaakt met de server van sIKN.
U kunt op de site van de kerkomroep tijdig inloggen, want als de zender contact heeft met de server 
verschijnt het woordje live in de balk en kunt u luisteren. Ook bestaat de mogelijkheid om de dienst op 
een later tijdstip terug te luisteren. 
Tot slot zullen wij als kosters er alles aan doen om te zorgen dat iedereen in deze moeilijke tijden kan  
blijven luisteren naar de diensten vanuit onze kerk.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn: u kunt mij altijd bellen.
Huub Langeweg koster ,06-12444413.

Uitzending Kerkdienst in Coronatijd 
Marja Huson – ter Avest

Een lege kerkzaal. Het zonlicht schijnt naar binnen. Verspreid over de ruimte zitten we met z’n drieën wat 
onwennig met liturgie en liedboek in de hand. De klok luidt, Matthijs stapt in toga op de lezenaar. Zo voelt 
hij zich verbonden met iedereen die niet lijfelijk aanwezig is. En dan… Zingen we wel mee, zingen we niet 
mee. Is het acceptabel dat we ondanks de 1,5 m afstand in de kerk zijn? Hoe lang gaat dit duren? Is het 
voor de luisteraars net zo indrukwekkend als voor ons? 
De Stille Week is zo mogelijk nog indrukwekkender. En bijna voel ik me bevoorrecht dat ik er wel bij kan 
zijn. Een indrukwekkende en ontroerende ervaring. Je weet je verbonden met elkaar ondanks dat je niet 
allemaal samen kunt komen. Hartverwarmend en indringend de woorden van Matthijs, Jona, Bonhoeffer, 
Jezus. Maar ook thuis luisteren naar het morgengebed voelt anders, alsof de verhalen en gedachten nog 
sterker binnen komen en blijven hangen. 
De komende tijd zullen de overige ambtsdragers en lectoren indien mogelijk weer volgens rooster ‘dienst 
doen’. Fijn dat het kan en nog fijner dat we de zondagse viering niet hoeven te missen. Elkaar op afstand 
begroeten en ontmoeten. Ook zonder het gebouw verbindt samen geloven . 
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Voedselbanken.nl
Jan Rietveld

De Voedselbank Arnhem e/o, u kent deze bank wel! In deze bizarre coronatijd is de strategie van de bank 
in Arnhem veranderd. Voedselbanken in een aantal andere regio’s hebben hun deuren helaas moeten 
sluiten, maar niet in Arnhem! Regelmatig worden alle vrijwilligers op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en andere bijzonderheden via het periodiekje genoemd “MEEdeler”. Een recente uitgave 
van april 2020, een “Corona special”, vermeldt onder meer het volgende:                                                                                                                                       
Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de bevestiging ontvangen dat voedselbanken onderdeel 
zijn van de levensmiddelensector in het kader van de cruciale beroepsgroepen voor corona. Dit betekent 
dat in geval van een complete (in goed Nederlands) ‘lockdown’ de werkzaamheden kunnen worden 
voortgezet. Voor de financiering van een tijdelijke noodoplossing kan hiermee door de Voedselbank een 
beroep worden gedaan op het calamiteitenfonds.  

Enkele voorbeelden van extra kosten wegens  tijdelijke noodoplossingen zijn:                                                                                                                                         
-     Extra logistieke kosten om voedsel beter te verdelen  
-     Extra kosten die gemaakt worden om meer klanten te kunnen helpen                                                                                                                          
-     Bijkopen van voedsel als er op andere manieren echt niet voldoende te krijgen is

De gebruikelijke donateurs blijken ruimhartig te zijn met hun bijdragen. Hiertoe horen onder meer de 
Nationale Postcode Loterij, het Oranjefonds, en trouwe retail partners zoals Unilever, Hak, Hello Fresh en 
vele anderen.
Dit betekent natuurlijk niet, dat wanneer in onze gemeente een collecte wordt gehouden voor de 
Voedselbank Arnhem uw bijdrage niet meer relevant zou zijn. Zeker niet! Ook nu, èn in de toekomst, 
wanneer het allemaal weer “normaal”geworden is, blijft uw bijdrage noodzakelijk en dus heel erg 
welkom!!!
Voor wat betreft de beveiliging tegen alle vormen van besmetting worden strikt de voorschriften van het 
RIVM gevolgd. Dit gaat natuurlijk over de 1,5 meter afstand, handen wassen, gebruik van 
desinfecterende gel en gezond verstand. En een (groot) deel van de vrijwilligers, helaas, behoort tot de 
risicogroepen. Zo zijn de medewerkers in de leeftijd van 70 + en anderen “naar huis gestuurd”. Maar wel 
met de mededeling: zodra deze toestand voorbij is zien we jullie graag weer terug!!! Vol kracht en 
energie, zoals we gewend zijn, en vooral gezond!
Een paar inspirerende filmpjes, opgenomen in het Centrale Uitgiftepunt Arnhem Zuid (CUP-Zuid) en in 
het distributiecentrum aan de Bruningweg in Arnhem zijn te zien en te horen op:
https://youtu.be/tL9A5rR_2X8                              https://youtu.be/8tj9capTyyo
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Gospelkoor Promises
Dirk van Embden

In onze kerk wordt 
best veel muziek ge-
maakt. Door het koor 
Promises, dat nauw 
met onze gemeente 
verbonden is, worden 
de liederen gezongen 
met een religieuze 
betekenis en vooral inhoud. De muziekstijl is 
Gospel en wel zo gevarieerd mogelijk. Negro 
spirituals, Opwekking en Praise zijn ons niet 
vreemd. Maar ook Bemoediging, Troost en 
themagerichte liederen ter gelegenheid van de 
momenten van het kerkelijk jaar, zoals Pasen en 
Kerst, zitten in het repertoire. De keuze van het 
repertoire is lang in handen geweest van de 
dirigent. Sinds 2019 is een muziekcommissie in het 
voortraject opgenomen die de (Internet) zoektocht 
voor nieuwe liederen heeft overgenomen. Uit de 
ruime keuze wordt een selectie gemaakt waarvan 
de dirigent (Marieke Peters) alsnog de 
eindbeslissing heeft of een en ander past binnen 
ons genre en of het niveau haalbaar is. Eveneens 
kunnen alle leden van het koor ideeën aandragen 
bij de muziekcommissie die zich hier dan over 
buigt. We genieten als zangers/zangeressen erg van 
de nieuwe nummers als deze er eenmaal ‘in’ zitten. 
U ook?

Boek op herhaling
De brief voor de Koning 
van Tonke Dragt
Gelezen door Jan Willem Faasse 

Als puber heb ik van dit boek genoten. In het 
verhaal komen veel punten voor waar je als 
puber tegenaan loopt. Houd je je aan de regels 
die je worden opgelegd? Verleen je hulp aan een 
onbekende? Doe je wat je belooft? Vertrouwen 
geven en ontvangen. De vijand komt uit een 
slecht land (Eviellan) en is een gevaar voor een 
onbekend land (Unauwen). Een kluizenaar wijst 
hem de weg. Ondanks gevaren volbrengt hij zijn 
opdracht zonder zijn medemenselijkheid te 
verliezen. Thuisgekomen overdenkt hij zijn 
handelen tijdens een nachtwake. 
Sinds 20 maart 2020 te zien in een zesdelige serie 
bij Netflix.
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Wij Gedenken
Matthijs Glastra

Willem Sander – Wim – 
Janssen
2 januari 1935 – 5 maart 2020

Johanna Klazina - Jopie - 
Wiskerke – van den Dries
30 september 1942 - 24 maart 2020

Wij Gedenken
Matthijs Glastra

Een man die voor iedereen klaar stond. Precies en 
zorgvuldig pakte hij elk klusje aan. De collectezakken 
in onze kerk, de houten paashazen en kerstbomen. 
Koster geweest. Een man die met zijn handen sprak.
Ik heb hem de laatste jaren mogen leren kennen als 
een man die van binnenuit sprak. Niet meer de 
handen, maar het binnenste van zijn hart waar 
allerlei -vrije!- gedachten zich vormden en bewogen. 
“Gods verborgen omgang, een ziel die Gods 
heiligheid hoog had”. Mijmeren noemde Wim dat, 
kleine gesprekjes met God. Hoe dat zou zijn, straks, 
want dood is dood. Het einde. Die tekst had ie al 
klaarliggen. “Voetstappen leiden naar het einde en 
dat is nu bereikt”. Maar als je gelooft en ervaren 
hebt dat liefde is sterker dan de dood, dan is er dus 
iets groter en sterker dan de dood! Ontroerend dat 
hij hoopte --misschien wel misschien niet – zijn 
vroeg overleden vader te zien. Zonder vader-
voorbeeld zelf een vader zijn, zou het lukken? 
Sander en Henri hebben bij het afscheid dat volop 
en volmondig kunnen bevestigen. Wat heel 
bijzonder was: Wim is gestorven op dezelfde datum 
als vier jaar daarvoor Gerrie, zijn geliefde vrouw. Een 
lieve broze man, aanwezig in het leven. Die 
openhartig met ons deelde dat zijn ziekte geen 
herstel zou bieden. Maar voor Wim was het goed zo: 
alles is voltooid. Dat Sander en Guillaume, Henri en 
Irma dat dankbaar mogen meedragen nu het stiller 
is geworden in hun leven.

Jopie haar leven werd (deels!) bepaald door vele 
gezondheidsklachten, maar haar levensmotto was en 
bleef: altijd vooruit kijken! “Griep duurt van 12 tot 2 
uur”, daarna weer ‘gewoon’ verder gaan. Als je 
lichaam grenzen trekt, was er een sterke wilskracht en 
levende geestkracht waarmee Jopie door alles heen 
het leven liefdevol tegemoet bleef treden. In grote 
dankbaarheid hebben we dat met elkaar gedeeld, in 
de vanwege het coronavirus kleine kring van alleen 
het eigen gezin. 
Plotselinge acute leukemie maakte dat Jopie binnen 
een week overleed. In de snelheid waarmee de dood 
nu opeens naderbij kwam, was er bij haar een grote 
innerlijke rust. Waar in het Coronatijdperk 
voortdurend ‘houd afstand’ klinkt, liet Jopie alles juist 
heel dichtbij komen. Het schitterende leven dat ze 
moest gaan afsluiten, haar lieve man, kinderen en 
kleinkinderen, maar ook het nieuw leven in God 
geborgen, samen met allen die haar zijn voorgegaan. 
“Kom maar, laat alles maar komen, ‘Nearer my God to 
Thee”. Huib en Jopie, meer dan 60 jaar lief en leed 
gedeeld en daarbij ervaren hebbend dat inderdaad de 
liefde in dit leven de grootste is (1 Korinthiërs 13). In 
de dagen rond haar overlijden heeft Huib zijn 
dankbaarheid en vertrouwen in een prachtig gedicht 
verwoord. De laatste regels daarvan wensen we hem 
en zijn (klein)kinderen biddend toe: 

 “Vertrouwend op uw grote kracht
 gaan wij verder, gedragen door uw macht.
 Leer ons bidden en dankbaar zijn
 voor haar liefde, dat zij bij ons mocht zijn”.
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“Ons” nieuwe normaal
Ria Berends

Op woensdagavond 11 maart stapte ik onverhoeds in het “nieuwe” normaal.
’s Avonds een bestuursvergadering van de VPTZ-Betuwe (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg-Betuwe). 
Vol enthousiasme schoof ik aan, ik had immers veel te vertellen. Onze cursusavond met de vrijwilligers 
over het omgaan met cliënten met dementie, het toneelstuk op 14 april, het verhoogde aantal inzetten. 
Maar met één zin kwam daar een einde aan. Het Bestuur besloot voltallig, vooruitlopend op de 
besluitvorming van het kabinet en het OMT (ik wist toen nog niet eens waar deze afkorting voor stond: 
Outbreak Management Team) alle activiteiten (behoudens de lopende inzetten) tot nader order te 
verplaatsen. Een goed en wijs besluit, maar het voelde alsof ik heel veel werk voor niks had verzet.

De eerste paar dagen was het druk, iedereen op de hoogte stellen, afspraken annuleren en verzetten, 
maar vooral het nieuws in de gaten houden. Ondertussen werkte mijn man Peter ook thuis. Alleen echte 
zorgmedewerkers zijn nog welkom in het UMC (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, de rest van het 
personeel wordt geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Dus de eerste weken thuis werd er 
voornamelijk gewerkt. Tot we samen tot het inzicht kwamen dat we een nieuw werk- en leefschema 
moesten maken. Dus nu gaat de wekker om 7 uur in plaats van half 6, beginnen we om 8 (Peter) 9 (Ria) 
uur in de ochtend. Hebben we koffiepauze (flirten bij het koffiezetapparaat mag), eten we ’s middags 
samen een boterham en proberen we om en om te koken. ’s Avonds ben ik nu thuis, alle vergaderingen 
(Kerk en VPTZ) zijn vervallen, in de ochtend niet richting zwembad en sportschool, maar naar ‘mijn 
kantoor’ op de tweede verdieping. Niet in het weekeinde de kinderen op bezoek of naar familie en 
vrienden. Nee een gezamenlijke borrel via face-time in het weekeinde, veel kaarten schrijven naar ooms 
en tantes, net als heel veel Nederlanders ons huis opruimen, de tuin, wandelen, fietsen, handwerken en 
lezen. Tijd voor reflectie maar ook tijd voor zorg.

Hoe moet het straks verder? Wanneer wordt alles weer nor-
maal? Wachten tot er een vaccin is? En stel dat ik ziek word, 
wil ik dan wel aan de beademing? Hoe gaat het met de baan 
van de oudste? En doet onze jongste wel voorzichtig in het 
ziekenhuis? En ik mis ook het ritme van de vergaderingen, ik 
mis het om iedereen te zien, niet een ferme handdruk of een 
knuffel, een kopje koffie bij de buurvrouw of een vriendin, 
niet op ziekenbezoek kunnen bij iemand die begonnen is aan 
zijn laatste stappen op de levensreis, een wijntje op een terras. Maar naast zorgen ook dankbaarheid. 
Dat we de mam afgelopen januari hebben kunnen verzorgen en afscheid hebben kunnen nemen. Dat 
ons gezin en de meesten van onze familie- en vriendenkring nog gezond zijn. En dat de natuur zich 
nergens iets van aantrekt. Al onze appartementen voor de vogels in onze tuin zijn weer bewoond, de 
kersenbomen hebben prachtig gebloeid, we genieten van de blauwe regen en het gezang van de vogels. 

Als ik mijn geschreven stukje nalees dan denk ik dat velen van jullie dit herkenden. Iedereen zal zijn of 
haar manier gevonden hebben om de dag in te delen, iedereen zal de zorgen herkennen maar ook de 
dankbaarheid voelen. Maar ook gevoelens van gemis en de eenzaamheid. Dat kan ik in mijn eentje niet 
oplossen, maar met zijn allen kunnen we wel voor elkaar zorgen. Van mijn ouders heb ik geleerd dat ik 
tijdens het bidden niet mag vragen om iets, maar ik denk dat we nu wel een uitzondering mogen maken. 
Bidden voor een oplossing, voor een vaccin, voor geduld, voor een normaal leven.

p.s. als u dit stukje leest en denkt ik wil toch graag eens met iemand praten, pak de telefoon en bel
Ria Berends, 06-46789669  
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“Creatief collecteren in 
Coronatijd” 
(uitspraak scriba PKN ds. René de Reuver)

Ada van Arkel
De spaardoosjesactie ‘Vooruit met de geit’ loopt 
door tot er weer een gewone viering is in ons 
kerkgebouw. Dan kunnen de doosjes ingeleverd 
worden. Er is al geld gedoneerd voor 4 geiten en 
er zijn al spaardoosjes ingeleverd. Hartelijk dank 
daarvoor. 

Met vriendelijke groet, ook namens de 
kerkrentmeesters.

Doordat er in ons kerkgebouw geen vieringen zijn 
waar een collecte gehouden wordt, zijn er op dit 
moment niet tot nauwelijks inkomsten voor de 
diaconie en de kerkrentmeesters.
Er zijn allerlei oplossingen mogelijk, die meer en 
minder makkelijk te realiseren zijn. De diaconie en 
de kerkrentmeesters hebben besloten om 
gezamenlijk op te trekken in deze Corona periode. 
Nà deze periode zal er een éénmalige machtiging 
verstuurd worden naar alle gemeenteleden voor de 
gederfde collecte-inkomsten. Voor de verdeling van 
de inkomsten wordt een verdeelsleutel gemaakt op 
basis van ervaringen uit het voorgaande jaar. E.e.a. 
wordt verder uitgewerkt door de diaconie en de 
kerkrentmeesters. U krijgt daar t.z.t. bericht over.

U kunt natuurlijk altijd rechtstreeks geld 
overmaken naar de diaconie of naar de 
kerkrentmeesters voor concrete doelen. Onze 
hartelijke dank aan degenen, die dit al gedaan 
hebben. Direct doneren aan Kerk in Actie of andere 
doelen is uiteraard ook mogelijk.
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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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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: (onder voorbehoud)

         06/05 - 12/05     Roelof Smelt  
         13/05 - 19/05     Daniëlle en Jonathan
         20/05 - 26/05     Yolanda de Wit
         27/05 - 02/06     Roelof Smelt
         03/06 - 09/06     Huub Langeweg
         10/06 - 16/06     Yolanda de Wit  
         17/06 - 23/06     Daniëlle en Jonathan      
         24/06 - 30/06     Roelof Smelt

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.

De redactie van de Sjaloom! behoudt zich het recht 
voor artikelen wel of niet te plaatsen, dan wel 
aangepast.
Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en 
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)
naar sjaloom@pknhuissen.nl
Inleverdatum kopij: 14/6
Verschijningsdata:  25/6
Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,
hansenjanniehis@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,-
Sjaloom! digitaal: opgeven: 
sjaloom@pknhuissen.nl
of op de site: www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom
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DE PAASKAARS WACHT ….
Ada van Arkel

Traditioneel is de paastijd een drukke tijd voor de 
diaconie. De voorbereidingen voor de 
paasontmoeting op de maandagmiddag in de 
Stille Week zijn abrupt gestopt dit jaar. Alle 
uitnodigingen die al de deur uit waren zijn voor 
niets verstuurd. 
De diaconie heeft traditioneel een grote inbreng 
in de vieringen van de Stille Week. Ook deze 
voorbereidingen zijn gestopt. Met onze online 
avondgebeden zijn de vieringen anders ingevuld. 
U heeft het kunnen horen via uw radio, laptop, 
IPad of telefoon. 
Bij de bespreking en voorbereiding van de 
avondgebeden in de Stille Week kwam 
onmiddellijk de vraag wat er met het Licht moest 
gebeuren. Alle rituelen in deze week waren 
immers anders. Op Goede Vrijdag is de paaskaars 
gedoofd. Natuurlijk is het Licht binnengebracht in 
de Paasnacht. Het Licht wat we juist nu zo nodig 
hebben in de bijzondere tijden. Licht van warmte, 
hoop en verwachting. 
Toch is het Licht anders binnengebracht dan 
normaal. Het Licht was een kleine paaskaars 
waarmee het Licht niet minder is maar waarmee 
we willen aangeven dat de nieuwe Paaskaars 
wacht op u! Op het moment dat onze eerste 
gezamenlijke viering in het kerkgebouw weer kan 
plaatsvinden, wordt de nieuwe – grote – 
Paaskaars de kerk ingebracht.
Een prachtig symbool voor de start van een 
andere tijd met nieuwe hoop en verwachting. 



Een zomerlied

De bloemen aan de bomen,
zij spellen ons ’t geheim
dat zomerlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.
Al vloeien er nog tranen
of waait er soms een tegenwind,
de bloesem wil beamen:
God is steeds mens-gezind.
 
Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed.
Het wil de mens omringen
met klanken, blij en goed.
Al heerst er soms nog schaduw,
of buigt ons hart zich neer,
het zomerlied, het zegt ons:
in de liefde en het Licht mag je leven, 
elke keer weer.

Alfred Bronswijk


