
Sjaloom!
met hart en ziel geloven

PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN

• Just do it!

• Kerkgebouw open

• Alleen op de wereld

• Huisaltaar

 
 www.pknhuissen.nl

zondagsmail@pknhuissen.nl

Zomer 2020



2 Sjaloom! Zomer  2020

Van de redactie
Herman Joling

Inhoud
2.    Van de redactie / Inhoud /Vakantie Ds. M. Glastra
3.    Kerkdiensten / Agenda  / Boekenmarkt
4-5. Column Matthijs Glastra
6.    Kerkgebouw open
7.    (G)een blad voor de mond
8.    Solidariteitskas
9.    Liturgie en Corona / De Herberg
10.  Uit de kerkenraad 
11.  Gemiste collecte opbrengsten
12-13 Allen op de wereld  
14.  Wij gedenken / Rafaëlgroep: Rouwen kun je samen
15.   Ledenadministratie / Jaarrekening 2019
16-17 Huisaltaar  
18.  Colofon / Adressen
19.  Een klein beetje open
20.  Gedicht

Het zomernummer van Sjaloom! ligt voor u. 
De vakantie periode breekt aan. Maar hoe 
gaan we op vakantie? Blijven we thuis, in 
Nederland, gaan we de grens over, of gaan we 
vliegen met een mondkapje? Nu maken we 
tijd mee van ‘levensver-enging ten behoeve 
van ‘levensver-lenging’. Spontaan ergens 
binnenstappen zoals restaurants, musea en 
zelfs onze kerk mag niet.
Wel komen we spontaan in beweging tegen 
racisme, discriminatie en geweld. 
Hoe gaan we diensten vieren? We kunnen 
meewerken aan de liturgie. En we kunnen 
thuis vieren met een ’huisaltaar’.
Het volgende nummer verschijnt 3 september. 
De redactie wenst u een mooie zomer en 
rekent op uw bijdragen voor het volgende 
nummer!

VAKANTIE
Vrijdag 17 juli t/m vrijdag 14 
augustus is mijn vakantietijd. Als 
het gewenst is dat er contact met 
een predikant is, kunt u contact 
opnemen met 
Wijchert de Wit, 06 1313 7783,  of 
Ynke Faber, 06 5549 0973. 
Zij weten welke predikanten er on 
onze regio (classis) bereikbaar zijn.

Matthijs Glastra
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Zondag 28 juni
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Bijdrage schilderwerk

Zondag 5 juli
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / 
Kerk in Actie: Kinderen-vakantiepret

Zondag 12 juli
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Vluchtelingenwerk O-Nederland / Pastoraat 
en Eredienst / Orgelfonds

Zondag 19 juli
Voorganger: Ds. B. Elenbaas
Collectes: Voedselbank Arnhem  e.o.  /
Pastoraat en Eredienst / Bijdrage herinrichting 
pleinzaal

Zondag 26 juli
Voorganger: Ds. Th. de Zwart
Collectes: Mensenkinderen Oost-Europa / Pastoraat 
en Eredienst / Bijdrage herinrichting

Zondag 2 augustus
Voorganger: Ds. B. Woord 
Collectes: Mensenkinderen Oost-Europa / Pastoraat 
en Eredienst  / Bijdrage audioinstallatie

Zondag 9 augustus
Voorganger: Ds. L van Weijen (Nijverdal)
Collectes: Rudolfstichting / Pastoraat en Eredienst / 
Pastoraat eigen gemeente

Zondag 16 augustus
Voorganger: Ds. P. D. Wolthaus
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Leprazending

Zondag 23 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e/o  / Pastoraat en 
Eredienst / Bijdrage herinrichting

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

Voorlopig alleen met aanmelden via 
aanmelden@pknhuissen.nl of te volgen via 
Kerkomroep.nl

Agenda  Zie ook zondagsm@il

Juli    Augustus    

L E E G

Zondag 30 augustus
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: St. Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Kinderhospice Het Binnenveld

Zondag 6 september
Voorganger: Ds. B. Grandia 
Collectes: Project Rodolfo  / Pastoraat en 
Eredienst /  Project Palestina (Grandia)

BOEKENMARKT 
gaat niet door!
Voorgaande jaren deden wij in deze periode een 
oproep tot inzameling boeken om te verkopen op 
de boekenmarkt in Huissen ten bate van een goed 
doel. 
Vanwege corona heeft de organisatie van de 
boekenmarkt in Huissen besloten de markt dit jaar 
niet door te laten gaan. Wij hebben dus helaas dit 
jaar geen kraam met boeken vanuit onze kerk op 
de boekenmarkt. Er worden dit jaar ook geen 
boeken voor het goede doel door ons ingezameld. 
Mocht u al boeken hebben klaar staan: bewaren 
tot volgend jaar (alvast bedankt) of misschien 
iemand anders er blij mee maken.  

Groet van Everdien en Joke

15 september dinsdag van 19.30 – 20.30 uur: info 
avond gespreksgroep Rouwverwerking -  
Rafaëlgroep, Pr. Irenestraat 58, Elst (zie blz. 14)
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Just do it! – doen wat wij geloven
Matthijs Glastra

Vlag en volkslied
Twee foto’s van de Amerikaanse ex-footballspeler Colin Kaepernick. Hij werd in 2016 wereldberoemd 
toen hij bij een wedstrijd tijdens het Amerikaanse volkslied niet opstond, maar knielde. Dit simpele en 
uiterst nederige gebaar was Kaepernicks stille protest tegen racistisch politiegeweld toen in korte tijd 
drie zwarte mannen waren neergeschoten en Amerika zijn best deed dit in de doofpot te stoppen. Een 
lied eren dat gelijkheid pretendeert voor iedereen in een land dat zwarte mensen en mensen van kleur 
onderdrukt – dat kon hij niet. Knielen was zijn protest tegen rassenonderdrukking, tegen excessief 
politiegeweld en tegen de achtergestelde positie van zwarte mensen. Zijn gebaar werd door andere 
zwarte sporters overgenomen. Het kostte Kaepernick zijn carrière: hij werd ontslagen. Donald Trump, 
toen nog presidentskandidaat, zei dat hij ‘maar een ander land moest zoeken’. Wie niet staande het 
volkslied zingt en daarbij naar de vlag kijkt, beledigt de Amerikaanse trots en eer. Vlag en volkslied zijn 
heilig. En een groot deel van Amerika verketterde hem.

Kort hierna gebeurde er iets opmerkelijks: het grote sportbedrijf Nike bood hem een contract aan en 
maakte daarmee een politiek statement. Slogan van het bedrijf was al 30 jaar “Just do it”, een slogan 
die door de tijden heen steeds een andere lading kreeg. Wees een held omdat je topsporter bent! 
Wees een held omdat je zelf sport! En nu: Wees een held en sta ergens voor! 'Geloof ergens in, ook als 
het betekent dat je alles op moet offeren'. Sta ergens voor: doe waarin je gelooft, ongeacht de 
gevolgen. 

Taking a knee
Was het moedig, dapper of commercieel goed doordacht van Nike om Kaepernick als stem van deze 
tijd te kiezen? Je moet bij het knielen van Kaepernick wel kleur bekennen, jezelf uitspreken, kan ik mij 
er WEL of NIET mee identificeren. Nike toonde lef waar de meeste bedrijven voor de veilige 
middenweg kiezen. Nike bekende kleur, koos niet voor veiligheid en kleurloosheid. 
Economen zeggen vaak dat grote wereldwijde bedrijven goede barometers voor de tijdgeest zijn. Nike 
stemt af op jongeren, bij wie steeds meer het vertrouwen in de traditionele politiek afbrokkelt. Wat 
moet een nieuwe generatie met de oude antwoorden als het gaat om klimaat en de ongelijkheid in 
kleur, ras en sexe? Om hun toekomst open te houden zullen jongeren zich zelf moeten uitspreken en 
uitdrukken, het heft in eigen hand (moeten) nemen en zich als activist opwerpen om op de barricades 
te staan voor zaken waarin ze geloven. 
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Waarin je gelooft, moet je voor staan. Geloof, authenticiteit en oprechtheid zijn belangrijker dan geld en 
(vluchtige) populariteit. 

Vier jaar later zien we hoe immens groot de impact van Kaepernicks is geworden. ‘Taking a knee’’ is hét 
symbool geworden van de protestbeweging Black Lives Matter. Het maakte diepe indruk toen Quincy 
Mason Floyd, de zoon van George Floyd op de plek waar zijn vader werd vermoord diepbedroefd op zijn 
linkerknie neerzeeg.

Het knielen van Colin Kaepernick, zoon van een zwarte vader en witte moeder, doet nu de publieke opinie 
kantelen. Waar hij vier jaar geleden minachtend werd bekritiseerd, vindt hij nu de erkenning en 
navolging. Net zoals Muhammad Ali, die weigerde naar Vietnam te gaan. Net zoals ds. Martin Luther 
King, die zijn droom niet opgaf. Veranderingen vragen tijd, mensen die de moed hadden voorop te lopen 
worden vaak gestraft. Is er deze weken ook het verdriet, de schaamte en pijn dat het zo lang blijft duren.

Geloof ergens in!
Wereldwijd wordt er nu bij demonstraties geknield. Mijn laatste keer knielen was in het klooster, jaren 
geleden. Opeens klonk er in het Goffertpark: take a knee. Laten we knielen en stil zijn. En ik knielde en 
dat raakte mij meer dan al die woorden die wegwaaiden in de regen en de wind. Bij demonstraties in 
Amerika keert het terug. Politie en betogers staan tegenover elkaar en dan roept iemand: let’s kneel. En 
dat moment verandert de werkelijkheid. Opgekropte spanning en woede worden gestopt. Na het knielen 
sta je op en geeft de ander een hand. Hoe kun je een vallende rij dominostenen laten stoppen: haal er 
een steentje tussen uit. 

Just do it! Iemand knielt en stelt een vraag. Het protest tegen racisme wordt voor mij door Nike en Colin 
Kaepernick verbonden met al die andere urgente bestaansvragen: hoe moet het verder met onze wereld? 
Personen hebben organisaties nodig én organisaties hebben mensen nodig .'Geloof ergens in, ook als het 
betekent dat je alles op moet offeren'. Het is een slogan die in deze Corona-tijd aan gewicht wint: als we 
ná de crisis écht anders verder willen leven, moeten we loslaten. Willen en kunnen we dat? Geloven we 
daar in? 
Soms moet je in jouw leven eerst alles opofferen en verliezen om te ontdekken wat dat ene is waar het 
echt om gaat. En omgekeerd: als je iets hebt waar je écht in gelooft, kun je veel andere dingen zomaar 
loslaten. 

Het zijn deze Coronatijd gevulde vergaderingen voor de kerkenraad. We moeten als kerk dingen loslaten, 
juist om vast te houden waar we echt in geloven. We geloven daarbij in de kracht van eenvoud, van 
knielen, van elkaar groeten en omzien naar elkaar, gegroet mens als jij gelooft en komt om liefde en licht. 
Daar geloven we in, dat geven we niet op. Maar in alle eerlijkheid met Geen blad voor de mond: we zijn 
een kleine vitale gemeenschap met een steeds kleiner wordende kerkenraad. Om samen gemeente te 
zijn hebben we elkaars inzet echt nodig. “God vraagt niet dat wij grootse dingen doen, maar kleine 
dingen met liefde” zei moeder Teresa. Geloof daarin en just do it!
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Kerkgebouw open
scriba@pknhuissen.nl

‘Liturgie, de ontmoeting met God en elkaar dragen we als gemeenschap 
van gelovigen. Zowel thuis als in het kerkgebouw. Liturgie is niet iets van 
een dominee en organist en de gemeente die toeschouwt. Deelnemers aan 
de viering zijn nooit alleen de mensen die erbij zijn in het kerkgebouw. En 
het is ook niet waar dat je door alleen thuis mee te vieren een toeschouwer 
bent. Gelukkig loopt dit wonderwel door elkaar heen, is het met elkaar 
verweven.’

Op zondag 14 juni hebben we met kerkenraadsleden, lectoren, kosters en 
organisten proef gedraaid. Om ervoor te zorgen dat de afspraken die we 
hebben gemaakt om veilig, hygiënisch en behoedzaam samen te komen 
ook inderdaad kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in de 
volgende afspraken tot 1 september 2020:

Max. bezetting: 30 personen per zondag (ook na 1 juli). Dit is incl. predikant, organist, 2 
ambtsdragers, koster, lector, geluidsman/vrouw, coördinator. Totaal uit te nodigen overige 
gemeenteleden per zondag i.v.m. 1,5 m maatregel: 22. We volgen de richtlijnen van het RIVM.

Reserveren per zondag: (wekelijks tot uiterlijk donderdagavond 20.00 uur) 
• graag per mail aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl 
• evt. telefonisch aanmelden via Marja Huson (06 20 53 59 46) of Ada van Arkel  (06 44 72
               05 55)
• i.v.m. AVG regelgeving en veiligheid worden naam en e-mailadres geregistreerd 
• je ontvangt een bevestiging uiterlijk vrijdag 20.00 uur. Wanneer er sprake is van meer dan
              22 gemeenteleden dan ben je als nr. 23 en hoger de volgende zondag als eerste aan de
              beurt. 
• Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi 
• Vanaf 9.30 uur ben je welkom

Gebruik kerk(zaal):
• Ingang  via het Raadhuisplein. Je wordt verzocht voldoende afstand te bewaren. Bij
              binnenkomst zullen enkele vragen worden gesteld voordat je door mag lopen. 
o Handen ontsmetten met handgel (goed droog wrijven)
o Aansluitend kun je doorlopen naar de kerkzaal (met jas, das, tas, paraplu, etc.). 
              De garderobe wordt niet gebruikt evenals de toiletten (tenzij noodzakelijk). 
o Bij binnenkomst in de kerkzaal kun je als je dat wil een kaars aansteken 

1

2

3

Vanaf zondag 21 juni a.s. ben je op zondagmorgen weer van harte welkom in het kerkgebouw. 
Mits je geen klachten hebt of onlangs nog onbeschermd contact hebt gehad met iemand met 
corona. Je moet je wel wekelijks van tevoren aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl. Dat 
kan tussen maandag en donderdag (uiterlijk 20.00 uur).

Op 11 juni jl. hebben we in de kerkenraad unaniem besloten om fysiek meer mensen in het 
kerkgebouw toe te laten. De meningen hierover zijn verdeeld maar hiermee geven we toch ook 
ruimte aan gemeenteleden die graag aanwezig willen zijn c.q. willen deelnemen aan de viering. 
En vanzelfsprekend blijven we doorgaan met de online viering via www.kerkomroep.nl. De 
invulling van de zondagse vieringen blijft daarom zo goed mogelijk afgestemd op de luisteraars 
thuis. Want samen gemeente zijn, staat voor ons voorop. Matthijs Glastra schreef al eerder in 
een (G)Een blad voor de mond:
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“ (G) EEN BLAD VOOR DE MOND ”

Nu er vanwege het corona-virus bij een viering maximaal 22 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn, 
blijft de verbondenheid via de online-vieringen een wezenlijke schakel in ins samen gemeente-zijn. 
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. 

o            Aansluitend kies je een stoel waarbij we je vragen zo ver mogelijk door te lopen naar voren.
              De stoelen graag laten staan op/bij de stickers op de vloer en niet verschuiven. 
• Liturgie inclusief de liedteksten ligt klaar op de stoelen. We zingen niet! De liturgie graag 
              meenemen na afloop. 
• Collecte: inzameling bij verlaten kerk. Er staat een schaal op de viertafel. De opbrengst
               wordt als volgt verdeeld: 2/3 t.b.v. de diaconie, 1/3 t.b.v. de kerkrentmeesters
• Uitgang: je verlaat de kerk via de oude ingang als je aan de rechterkant in de kerkzaal zit, 
               de andere helft verlaat de kerk via de hal. Er is geen koffie…

Overige:
• Ontvangst aan de deur door Ada van Arkel als coördinator veiligheid en hygiëne; bij de
               ingang van de kerkzaal graag de aanwijzingen van de ambtsdrager opvolgen 
• De te gebruiken ruimtes worden voldoende geventileerd
• Reinigingsdoekjes t.b.v. microfoon liggen op tafel voor ambtsdrager, predikant en lector
• Het schoonmaakbedrijf zorgt wekelijks voor reiniging van toiletgroep, hal en kerkzaal

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen de afspraken bijstellen indien nodig. Tot 1 
september 2020 is het kerkgebouw open voor vieringen op zondagmorgen. Tot die tijd worden de 
ruimtes in het kerkgebouw tot nader order niet verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden. 

4
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Liturgie en Corona
Herman Schimmel

We mogen gelukkig weer met meer 
mensen naar de kerk. Dat voelt goed, al 
geldt dit niet voor iedereen. Sommigen 
van ons blijven thuis uit voorzorg en dat 
is begrijpelijk.
De overheid geeft tot nu toe nog het 
advies om niet te zingen in de kerk. In de 
periode vanaf maart hebben we de 
dienst gedaan met een paar mensen: 
predikant, organist, ouderling, diaken en 
koster. In die diensten hebben we 
geprobeerd zo goed en kwaad als het kan 
‘de lofzang gaande te houden’. 
Maar nu we met maximaal dertig 
mensen in de kerk zitten is dat anders 
geworden. Wel of niet zingen. Dat is 
uitgebreid besproken in de kerkenraad 
(zie elders). Een belangrijk dilemma was 
of je dat met één persoon doet of meer. 
Aan de andere kant willen we graag 
zoveel mogelijk mensen betrekken bij de 
liturgie. Om dit te doen hebben we de 
volgende optie besproken:

Er is een voorzanger die de liederen zingt 
in afwisseling met orgelspel of pianospel. 
Uitgangspunt is om met niet meer dan 
één persoon te zingen. Tijdens een dienst 
kunnen wel meer mensen in afwisseling 
zingen, maar we snappen ook wel dat 
niet iedereen zich vrij voelt om alleen te 
zingen. 
Een andere mogelijkheid is om liederen 
vooraf op te nemen met een klein 
groepje zangers. Die opname kan dan 
tijdens de dienst worden gedraaid, al dan 
niet met beeld erbij. We denken daarbij 
aan een aantal vaste gezangen die we 
regelmatig zingen, bijvoorbeeld het 
“Gegroet, jij, jij”; het Kyrie, een 
acclamatie na de lezing of een acclamatie 
na en tussen de gebeden. Die opnames 
zullen vooral eenstemmig zijn dus als je 
normaal die liederen in de kerk ook zingt, 
kun je meedoen.

Een laatste mogelijkheid is het laten horen of tonen van 
bestaand materiaal. Er is ontzettend veel muziek 
beschikbaar via Spotify, YouTube en andere kanalen en 
met de huidige techniek kan dat ook een plaats krijgen in 
de zondagse viering. Wat dat betreft houden we ons ook 
aanbevolen voor suggesties. 

We weten niet hoe lang we nog op deze manier de 
liturgie vormgeven maar de verwachting is dat we dat 
zeker nog de rest van dit jaar zo doen. Daarom een 
dringende oproep aan gemeenteleden, leden van de 
cantorij en Promises om je op te geven als je mee wilt 
zingen in de dienst. Geef daarbij aan of je het ook 
aandurft om alleen te zingen in de dienst of dat je alleen 
mee wilt doen om vooraf liederen of te nemen. 
Als we opnames gaan maken zal dat op vrijdagavonden 
zijn van 19.00 – 20.00 uur.
Laat de muziek niet alleen een verantwoordelijkheid zijn 
van de organisten en andere musici maar doe als 
gemeentelid rustig mee. Je kunt je opgeven bij Herman 
Schimmel via: organist@pknhuissen.nl

De eerste online Coronadienst  in Huissen op 22 maart 2020

- De Herberg ontvangt weer gasten
- Tussenjaar
Informatie www.pdcdeherberg.nl of 026-3342225

De tekst heeft de redactie te laat ontvangen voor 
plaatsing 
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Uit de kerkenraad
Marja Huson-ter Avest

Op 20 mei jl. besloten we als ‘kerkenraad klein - coronatijd’ te onderzoeken hoe we kerk willen zijn na 1 
juni 2020. Is het mogelijk om het kerkgebouw weer open te stellen mits aan alle voorwaarden kan 
worden voldaan. En met de intentie om een goede verbinding te hebben en te houden met zowel 
gemeenteleden die in het kerkgebouw aanwezig zijn als met gemeenteleden die noodgedwongen thuis 
meevieren. 

Dat resulteerde in drie taakgroepen die zorgvuldig hebben onderzocht of het JA MITS een JA kan 
worden. Het PKN protocol en de richtlijnen van het RIVM vormen de basis. 

• De taakgroep ‘Hygiëne en Veiligheid’ focust op (on)mogelijkheden rondom zondagse
               vieringen. 
• De taakgroep ‘Reserveringen’ richt zich op de manier waarop het kerkbezoek moet
              worden gereguleerd, geregistreerd en bijgehouden. 
• Tot slot richt de taakgroep ‘Liturgie’ zich op nieuwe en bestaande vormen van vieren,
              invulling ervan met tekst, zang en muziek en hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Zowel 
              voor gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn als voor degenen die thuis vieren. 
              Op 11 juni jl. komen we als voltallige kerkenraad bij elkaar. We zitten in de kerkzaal die is
              ingericht voor max. 30 personen op 1,5 m afstand van elkaar. 

Het voorgestelde protocol en de werkwijze om behoedzaam en veilig het kerkgebouw voor de zondagse 
vieringen open te stellen vanaf 21 juni zijn het belangrijkste agendapunt. Unaniem werd het JA, MITS 
een volmondig JA! Er wordt ook positief gereageerd op de voorstellen van de taakgroep ‘Liturgie’ om 
gemeenteleden meer te betrekken bij de liturgie in een periode waarin er (nog) niet gezongen mag 
worden: zingen door 1 solist (later mogelijk 2 à 3); liederen kunnen worden voorgelezen in afwisseling 
met orgelspel van de melodie; liederen worden vooraf opgenomen; gebruik maken van bestaand 
opnamemateriaal. Vieringen krijgen een meer gemeenschappelijk karakter door mensen in te schakelen 
voor het lezen van teksten, schriftlezing, gedichten, voorbeden, etc. 

Tot besluit van de vergadering hebben we het glas geheven. Op Klaas Nienhuis die zeer tot onze spijt 
afscheid neemt als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Als voorzitter van de kerkenraad 
spreekt Ynke Faber waarderende woorden over zijn inzet en betrokkenheid aan de hand van de letters 
van zijn naam. Berend Smit bedankt hem vanuit het college en biedt een gepast cadeau aan. En we 
heffen het glas op het afgelopen jaar waarin we vanuit een gezamenlijk belang intensief en saamhorig 
onze taken hebben opgepakt en uitgevoerd. Niet in de laatste plaats om de vreugde van het elkaar weer 
in het kerkgebouw te kunnen ontmoeten ook al is het op gepaste afstand. 
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Gemiste collecte-opbrengsten
Ada van Arkel

Alles is anders in ons nieuwe normaal (laten we hopen dat we het abnormaal blijven vinden). Het is fijn 
om een eerste stap te zetten om weer samen te zijn, elkaar te mogen begroeten, samen te luisteren naar 
de preek, kortom om als Gemeente thuis en in de kerkzaal verbonden te zijn. We hebben u en elkaar 
gemist.

Het ziet er naar uit dat de kerk open is maar met de nodige aanpassingen. Eén van de belangrijkste is het 
aantal gemeenteleden dat een dienst kan bijwonen. 
De sociaal economische gevolgen van het coronatijdperk zijn helaas steeds voor velen voelbaarder 
geworden. Ook wij als kerkgemeenschap worden geraakt. Door het niet samen mogen komen hebben wij 
als kerk ook de noodzakelijke inkomsten van de collecten gemist.
Door middel van deze brief vragen wij u om de door ons gemiste collecte-opbrengsten alsnog aan onze 
kerk over te maken voor zover u dat niet al gedaan hebt. 
U kunt op verschillende manieren aan de gemiste collecte-opbrengsten bijdragen:
1. Automatische incasso. Door een email te sturen naar administrateur@pknhuissen.nl wordt deze
               incasso geregeld voor u.
2.  Inleveren van collectebonnen bij één van beide penningmeesters* 
3.  Contant in enveloppe afgeven bij één van beide penningmeesters* 
4.  Zelf overmaken naar kerkrentmeesters en/of diaconie. Evt. met vermelding van speciaal doel.

*Ruud Viëtor, Grevenveld 18 of Ada van Arkel, Wilhelminastraat 18. 

Na ontvangst van deze extra gelden maken de kerkrentmeesters en de diaconie een eerlijke verdeling 
onder de diverse collectedoelen. Voor de verdeling zijn de collecte-inkomsten van vorig jaar in deze 
vergelijkbare periode leidend. 
Uiteraard zullen wij hiervan een overzicht publiceren in één van de eerstvolgende uitgave van Sjaloom!
Zo hopen we alle gemiste doelen te kunnen blijven steunen en blijft onze kerk een plek van betekenis en 
verbinding voor ons allemaal.

We hopen u binnenkort allemaal persoonlijk en in goede gezondheid te mogen begroeten,

Namens de kerkrentmeesters,    Namens de diaconie,
Ruud Viëtor,      Ada van Arkel,
penningmeester College van Kerkrentmeesters  voorzitter College van Diakenen
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Alleen op de wereld
Matthijs Glastra

Het zou een goede boekentip voor de Corona-vakantie kunnen zijn: “Alleen op de wereld”. Ik verbind het 
deze weken niet met dat boek, maar met een schilder. De Amerikaanse schilder Edward Hopper (1882 – 
1967) schildert het moderne leven in Amerika vanaf de ‘20-er jaren. Dat is bijna 100 jaar geleden, maar 
er zijn heel wat mensen die de afgelopen maanden hebben gezegd: we kijken niet naar zijn schilderijen, 
'we zijn & leven' zijn schilderijen. De wereldwijde Corona-pandemie met het verlies aan direct menselijk 
contact, de distantie en de isolatie – het is allemaal in zijn schilderijen verbeeld en het geeft zijn werk 
(met een ietwat sombere inslag) een beklemmend nieuwe betekenis. We zijn alleen op de wereld.

                                  “Nighthawks” - nachtbrakers / nachtzwaluwen (!), 1942

Edward Hopper maakte van eenzaamheid zijn levenswerk. In de jaren van de jazz en de grootse feesten, 
schilderde hij mensen die eruitzien alsof ze nooit uitgenodigd zullen worden voor een feestje. Voor wie 
het leven überhaupt geen feest is. De slogan uit onze tijd “Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de 
slingers ophangen” heeft geen enkel raakvlak. Soms ontbreken beide. Ben je alleen maar alleen.
Hopper ervaart het ‘modern life’ als eenzaam en vaak uiterst hopeloos. Met verlaten stadsgezichten en 
geïsoleerde figuren legt hij de eenzaamheid en vervreemding van het moderne leven vast. Koude glas-in-
loodramen, torenhoge stedelijke gebouwen waar iedereen in op zichzelf staande appartementen woont, 
benzinestations in de middle of nowhere - het leven in de moderne steden (en ook in de natuur) is voor 
hem een machine die eenzaamheid opwekt. Veel schaduw en leegte, kil en troosteloos, met ergens toch 
een streepje binnenvallend geel (licht). Mensen die moeite hebben om met zichzelf en alles om hen heen 
om te gaan. Lege beelden en lege mensen. De moderniteit, de massa en de stedelijke levensstijl hebben 
de mens losgemaakt van het gemeenschapsdenken dat ooit zijn bestaan vormde. Grenzeloze vrijheid 
maakt mensen eenzaam.

Een eeuw later gebruiken wij woorden als eenzaamheidsvirus. Anderhalvemetersamenleving. Contactloze 
samenleving. Alleenstaanden spreken het uit: de Corona-tijd is zwaar en heftig. Een online-viering alleen 
thuis verbindt én doet je het alleen-zijn juist scherper en pijnlijker ervaren. Wat je mist. Hopper laat dat 
zien en daarmee wordt het zichtbaar, verbeeld, opgeroepen en gedeeld. Leven kent de ervaring van 
eenzame individuen in een grote wereld, gevangen in hun eigen isolement. Alleen op de wereld.
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“Sunlight in a cafetaria” - zon in een café, 1958 

Hopper toont mensen die onderweg zijn. In een stad, in de nacht, mensen zijn onderweg op hun levensreis. 
Op die reis van geboorte naar dood zijn er momenten waarop ik mij soms even met anderen kan verbinden, 
maar zijn er (in Hoppers visie en beleving!) minstens zo vaak de momenten dat je het alleen moet doen, 
zonder een duidelijke bestemming. De eenzame weg door het leven waar je niet weet hoe het verder gaat. 
En dus veel wachtende mensen in wachtkamers, hotelkamers, bij een raam uitkijkend naar ??? Hij schildert 
‘tussenmomenten’: de tijd tussen de dingen, het moment van wachten op iemand die komt en er nog niet is 
(en misschien nooit komt). Wat gaat er na dit moment gebeuren, zal er wel iets gebeuren?? Mensen die 
hopen dat het leven beter wordt, hoe zal mijn leven verder gaan nu dit gebeurd is, over herhaling en 
verveling. Kijken we naar mensen waar niets gebeurt. Het leven lijkt stil te vallen en juist dat geeft een 
vervreemdend effect waar wij steeds meer zijn gaan benadrukken dat wij ons leven juist moeten maken! 
Kom op hè! Je moet er wat van maken!

Ik had deze twee schilderijen min of meer toevallig gekozen. Vervolgens ontdek ik dat kenners er op wijzen 
dat je deze twee schilderijen als elkaars spiegelbeeld kunt bekijken. De nacht trekt de blik naar binnen, de 
dag opent het binnenvertrek naar buiten. In beide vormt het glas de scheiding tussen binnen en buiten, bij 
de eerste nog een hermetisch gesloten (vissen)kom, als bij het tweede de plant niet in de vensterbank zou 
staan viel de grens tussen binnen en buiten niet meer precies te bepalen. Beide roepen een 
(psychologische) spanning op van fantasieën, wensen en verbeelding. Onbeweeglijke figuren, maar wat gaat 
er in hen om? Een derde barbezoeker is aan het samenzijn van het paar toegevoegd en versterkt die 
onderhuidse verlangens en fantasieën. Er gebeurt eigenlijk niets, en tegelijkertijd gebeurt er zo veel. Het 
schilderij van het leven: we zijn/zien hier in “de salon van de verloren illusies”?!

Edward Hopper – als je alleen bent hang je overal tussenin, in het luchtledige. Lucht en licht: in veel 
schilderijen is er de kleur geel, een streep, een vlak. Iemand typeerde de schilderijen van Hopper met het 
prachtige woord ‘dwaallicht geel’. In de tussenmomenten van het leven, in die verlatenheid is er ‘ergens’ 
een spoortje licht dat dwalend speurt naar leven, naar een spatje warmte. Naar een eerste zwaluw van een 
late lente. 

God, bewaar mij
als de nacht mij sprakeloos maakt
en angst aanjaagt

Bewaar mij in mijn onrust
dat ik in mijn zoeken en verdwalen
rust mag vinden in U
Woon onder mensen
telkens nieuw
als een licht dat ons daagt

Zegen ons met het licht van uw ogen
met vrede gegroet
en gezegend met licht
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Jan Willem Meulemans
26 juli 1930 – 10 juni 2020

Wij Gedenken
Matthijs Glastra

“Zoals je een vlieger hoog in de lucht niet altijd 
ziet, maar wel voelt – zo hebben mensen een lijntje 
met God. En als het harder gaat waaien, voel je dat 
lijntje steeds beter”. Zó omschreef Jan Meulemans 
zijn vertrouwen en geloof in God. En in zijn leven 
hebben er heel wat stormen gewoed. Jan is 
geboren in Indonesië, Kosambi, West Java. In de 
oorlog heeft hij op jonge leeftijd zijn vader 
verloren, zijn moeder bleef met zes kinderen 
achter - een tijd van zorg en armoede. Naar 
Nederland gekomen waar hij geen passend werk 
kon vinden – “nood leert bidden en vertrouwen” 
zei Jan. ‘Toen wij geboren werden, zei zijn zoon 
Peter, had Jan al een heel leven achter zich’.

Hij gaat naar Suriname waar hij Wies ontmoet, ze 
waren bijna 54 jaar getrouwd. Een leven waarin ze 
samen lief en leed gedeeld hebben en wat stemt 
het dan dankbaar dat Wies tot het laatste toe voor 
Jan heeft kunnen zorgen. Zijn dementie maakte dat 
soms best zwaar en ingewikkeld, maar in die 
wereld waarin steeds meer verdwijnt, verdween de 
liefde niet. We hebben uit 1 Korintiërs 13 gelezen: 
‘bij alles wat blijft en ons rest is de liefde het 
meest’. Wat blijft zijn de dankbare herinneringen 
aan vele gelukkige jaren – dat die de komende tijd 
kracht mogen geven en troost voor Wies en de 
(klein)kinderen.

 

In de R.K. parochie H. Maria Magdalena start ook 
dit jaar rond oktober de Rafaëlgroep. Deze 
gespreksgroep richt zich met name op mensen die 
ongeveer een jaar of nog wat langer geleden een 
dierbare hebben verloren en die graag met 
lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen 
delen. Een van de deelneemsters aan de groep 
verwoordde het zo: ‘Het voelde als een warme 
deken, iedere keer als ik binnenkwam, verwelkomd 
werd en aandacht kreeg. Saamhorigheid, open naar 
elkaar en vertrouwen, een ervaring die me altijd bij 
zal blijven. Ik had zo mijn twijfels toen ik eraan 
begon, maar ik kan nu zeggen: het is het beste wat 
me is overkomen sinds de dood van mijn man.’

Ook u als lid van de Protestantse Gemeente, die 
een dierbaar mens hebt moeten missen, bent van 
harte welkom. De gesprekken rond een bepaald 
thema vinden plaats onder begeleiding. De 
gespreksgroep wordt aangeboden op twee 
verschillende locaties.
Er zijn 8 bijeenkomsten op de maandagavond van 
19.00-21.00 uur in Elst. De eerste bijeenkomst is op 
28 september. Er zijn 8 bijeenkomsten op de 
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in Bemmel. De 
eerste bijeenkomst is op 29 september. Deelname 
aan alle bijeenkomsten is gewenst. Kosten 
deelname € 40,--

Voor de data zie de folder of kijk op de website van 
de parochie. 
Opgave deelname vóór 21 september 2020. 

Graag informeren wij u nader over deze 
gespreksgroep en heten u daarom welkom op  
dinsdag 15 september 2020 van 19.30 – 20.30 uur  
in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. 
Irenestraat 58, 6661 EA  Elst

Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep 
begeleiden aanwezig. Komt u graag in gezelschap 
van een familielid of bekende, dan is daar natuurlijk 
geen enkel bezwaar tegen. Integendeel! Iedereen 
die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wij 
hopen op een fijne avond met elkaar!                          

Rouwen kun je samen…..
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Opgave Informatieavond
graag vóór 15 september 2020 via het Secretariaat R.K. parochie 
H. Maria Magdalena, tel. 0481-451371 (keuze 1)
e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl  
website: www.rkparochiemariamagdalena.nl ‘Pastorale zorg’
Deelname onder voorbehoud van coronamaatregelen.

Jaarrekening 2019
De jaarrekeningen 2019 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn door de 
kerkenraad voorlopig goedgekeurd. Door de Corona problematiek is de regeling voor het indienen van de 
jaarrekeningen aangepast. Ook de Kascommissie heeft haar werk nog niet kunnen doen. Hopelijk kan dit 
eind augustus / begin september.
De getekende verklaringen moeten nu 15 september 2020 binnen zijn.
Eind juni zullen de concept-cijfers gepubliceerd worden op onze website. (www.pknhuissen.nl) Daarmee 
voldoen we ook aan de voorwaarde om de ANBI gegevens te publiceren.
In de week van 24 tot en met 28 augustus zullen de cijfers ter inzage (ook voor eventuele nadere 
toelichting) liggen bij ondergetekende. Wel graag eerst telefonisch een afspraak maken, tel. nr. 
0620391482. 

Roelof Smelt,
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen
16 juni  2020.
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Het knutselen van een huisaltaartje? 
Matthijs Glastra

De theoloog Erik Borgman moet deze weken vaak terugdenken aan vroeger (wat weer allemaal 
gedachten over de toekomst oproept : “Er waren allerlei manieren om thuis het geloof te beleven: er 
was de Mariaverering in mei en oktober, er was het bidden van de rozenkrans, iedereen had een 
beeld van het Heilig Hart in huis. Die vormen zijn weg en daar is niets voor in de plaats gekomen. We 
hebben die momenten thuis losgelaten en teruggebracht naar de kerk. Hier ligt nu een pastoraal 
probleem dat echt om een antwoord vraagt, zeker in een tijd waarin kerken moeten sluiten. Misschien 
moeten we weer een beetje leren hoe wij het geloof in huiselijke kring kunnen beleven en het 
dagelijkse leven kunnen heiligen. In die zin biedt deze crisis ook een kans (). Er is veel katholieke 
huisliturgie verdwenen, er is nu een zekere armoede. De aandacht is steeds meer komen te liggen bij 
de eucharistie in de kerkelijke viering en dat ervaar ik nu als een gemis”.

Ook protestanten hadden en hebben hun huisliturgie. Een hardop uitgesproken gebed bij de 
maaltijden, bijbellezen aan tafel, een dagboek voor het slapen gaan. Er hing een houten kruis aan de 
muur. Mensen hielden ‘stille tijd’. Vaak gebeurde dat op een vaste tijd op de dag, een vaste plek en 
werd het een vaste gewoonte waar niet van af werd geweken (zelfs op de badhanddoek op het strand 
in Scheveningen spraken wij ons gebedje voor de middagboterham uit).
Sytze de Vries geeft in het boekje “Vieren & Brevieren” aan dat het helpt als je thuis ruimte wilt 
maken voor een moment van bezinning, dat je daar dan letterlijk en figuurlijk ruimte voor moet 
maken. Geef een aparte plek in je kamer een andere dimensie door er een kaarsje aan te steken, een 
kaart neer te zetten of het bijbeltje van je opa. Door de ruimte iets anders te maken, is het makkelijker 
om ook geestelijk een andere ruimte binnen te treden. Ruimte en heiligheid roepen elkaar op.

De redactie van Sjaloom! nodigt jullie uit om voor het volgend nummer daar iets van te vertellen of te 
laten zien hoe dat gaat: thuis vieren. Ria Berends heeft al een bijdrage toegezegd waarin ze ons zal 
laten delen in het huisaltaartje dat ze gaat knutselen van een oud naaikistje van haar oma. Dat mag 
een plek worden om even stil te worden, om speciale aandacht te geven aan wat je dwars zit of waar 
je blij om wordt, om een kaarsje te branden. 

Een eenvoudig altaartje of nisje is ook zelf te maken. 
Een kartonnen doos is wat onstabiel, maar bij veel 
winkels zijn vaak houten doosjes te koop in allerlei 
maten. Zet het open op zijn kant en er ontstaat van-
zelf een nisje. Als achtergrond bijvoorbeeld blauw 
karton gebruiken en een kaart van Franciscus. Bij een
hobbywinkel zag ik een blankhouten bootje. Rechtop
geplaatst verandert het in een klein kapelletje. 

Maar misschien gaat het er bij jou/jullie thuis veel 
minder altaarachtig aan toe. Vertel je elkaar op 
zondagmorgen wat de afgelopen week belangrijk 
voor je was en steek dan een kaarsje aan. Is er genoeg
bagage door al die jaren kerkgang dat je daar nog eens
 doorheen bladert. Maak je een dagboek(je). Is het misschien juist heel lastig om dit alleen te moeten 
doen.
Reacties zijn welkom bij sjaloom@pknhuissen.nl of predikant@pknhuissen.nl !
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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 tijdelijk gestopt
Herman Schimmel 0481-37 61 25, organist@
pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie tijdelijk gestopt
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
Nr 4  Zomer 2020 jaargang 41
Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

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)

         01/07 - 07/07     Wim Westewrveld  
         08/07 - 14/07     Daniëlle en Jonathan
         15/07 - 21/07     Yolanda de Wit
         22/07 - 28/07     Wim Westerveld
         29/07 - 04/08     Yolanda de Wit 
         05/08 - 11/08     Wijchert de Wit 
         12/08 - 18/08     Daniëlle en Jonathan      
         19/08 - 25/08     Yolanda de Wit
         26/08 - 01/09      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: 23/08
Verschijningsdata:  03/09
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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Kerkgebouw een klein beetje open



God van Liefde
Wil in de nieuwe tijd weer met ons gaan. 
Geef ons het inzicht om uw weg te kiezen, 
dat niet ons oog het juiste pad verliest. 
Blijf ons compas, wijs ons de richting aan. 

Geef ons Uw kracht en laat ons niet alleen
bij tegenslagen, wanhoop en gevaren. 
Doe ons toch Uw aanwezigheid ervaren
In het gezicht van mensen om ons heen. 
Maak dat wij echte reisgenoten zijn.
Zodat er schouders zijn om op te leunen
en armen om elkaar te ondersteunen, 
want niemand komt alleen door de woestijn. 

Laat als oase waar wij kracht op doen, 
Onze kerk de plaats zijn waar wij 
samenkomen, 
waar wij ons zoeken delen en onze dromen
en soms een glimp zien van Uw visioen. Amen.

Vrij naar Jacqueline Roelofs


